
A. E.  Meijer Huisarts | A. Bos Huisarts
Pennekamplaan 57-59 1696 CB Oosterblokker 0229 - 26 16 66

www.medischcentrumoost.com

Belangrijke telefoonnummers
Spoed: 0229 - 26 16 66 (doorkiesnummer)

Praktijk: 0229 - 26 16 66
Receptenlijn: 0229 - 74 40 00

Centrale Huisartsenpost: 0229 - 29 78 00

Openingstijden praktijk
Alle werkdagen van 8.00 uur tot 
17.00 uur.
Afspraken maken voor spreekuur, 
huisbezoek of telefonisch consult bij 
vookeur tussen 8.00 en 10.30 uur 
t: 0229 - 26 16 66 en via de website 
www.medischcentrumoost.com.

•	Spreekuren
Uitsluitend volgens afspraak. Er is 
elke ochtend en middag spreekuur.

• Telefonisch consult
Korte medische vragen of uitslagen 
bespreken kan vaak telefonisch. 
De assistente kan de vraag zelf 
beantwoorden of zij kan de 
huisarts laten terugbellen rond een 
afgesproken tijd. 

•	E-consult	en	afspraak	
Via www.medischcentrumoost.com.

•	Huisbezoeken
Wanneer u om medische redenen niet in 
staat bent naar de praktijk te komen kunt u 
vóór 10.00 uur een huisbezoek aanvragen. 
Omdat er op de praktijk betere onderzoek- 
en behandelmogelijkheden zijn is het 
beter om naar de praktijk te komen. 
Vervoersprobleem geldt niet als reden voor 
een huisbezoek.

Spoed
Voor spoedgevallen zijn wij tussen 8.00 en 
17.00 uur bereikbaar via t: 0229 - 26 16 66 
(doorkiesnummer o).

Spoed buiten praktijkuren
Voor dringende medische hulp, die niet 
kan worden uitgesteld, belt u ’s avonds, 
’s nachts en in het weekend met de
 Centrale Huisartsenpost t:0229 - 29 78 00
Maelsonstraat 5 te Hoorn. Hier kunt u 
uitsluitend terecht na een telefonische 
afspraak.



Herhaalrecepten
Indien u uw medicijnen vóór 11 uur bestelt liggen deze 2 werkdagen later klaar 
bij uw apotheek. Aanvragen kan via:
• Inspreken van de receptenlijn 0229 - 74 40 00
• Het keuzemenu (toets 1) van de praktijk 0229 - 26 16 66
• Inleveren van het etiket in de bus bij de ingang
• De website www.medischcentrumoost.com

Urineonderzoek
Uw urinemonster kan ’s ochtends vóór 10.00 uur worden ingeleverd. Voor de 
uitslag kunt u met de assistente bellen op dezelfde dag van 13.00 tot 14.00 uur.
 
Uitslagen opvragen of andere vragen aan de assistente
Bij voorkeur tussen 9.00 en 10.30 uur en 13.00 en 14.00 uur 0229 - 26 16 66.

Praktijkassistentes
• Hebben een eigen spreekuur voor wratten aanstippen
• Maken de afspraken voor het spreekuur, telefonisch consult en huisbezoek
• Vragen de reden voor de afspraak i.v.m. de spreekuurplanning (triage)
• Geven eenvoudige uitslagen door, bv. van urineonderzoek
• Hebben een eigen spreekuur voor oren uitspuiten, injecties, uitstrijkjes, 

bloeddruk- of suikercontrole, longfunctietesten, hartfilmpjes, hoortesten, 
preventieconsult, etc.

Praktijkondersteuners (POH)
De POH ondersteunt en neemt taken over van de huisarts. Daarbij gaat het om 
preventie, monitoring, begeleiding, voorlichting en educatie bij patiënten met 
een chronische aandoeningen en psychische problemen.

Vakantie en nascholing
Tijdens vakanties, nascholing en na nachtdiensten nemen de overige leden van de 
huisartsengroep Blokker/Zwaag waar voor dringende medische hulp. Informatie 
hierover via het praktijknummer: 0229 - 26 16 66 en via de website.

www.medischcentrumoost.com


