
 
Wij vragen U met onderstaande praktijkafspraken rekening te houden en deze te respecteren zodat 

wij mede hierdoor goede huisartsenzorg kunnen geven. 

 

Praktijk geopend:  maandag t/m vrijdag 8:00 tot 17:00 uur 

Praktijk gesloten:  12:00 – 13:30 uur (i.v.m. middagpauze) 

Spreekuurtijden:   8:00 – 11:00 uur  en 14:00 – 16:00 uur 

Telefonisch spreekuur:  dagelijks 11:30 – 12:00 uur  
  

  maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag 

  ochtend middag ochtend middag ochtend middag ochtend middag ochtend middag 

T. van Eijck • afwezig • •    afwezig           •           afwezig                              •            afwezig 

J. van Dongen •      •            afwezig  •  •         •            afwezig • • 

M. van Putten •      • • • afwezig   • • • • 

Uitsluitend spreekuur volgens afspraak. 

 

Afspraken maken en visites aanvragen dagelijks van 8:00 tot 10:00 uur. U kunt ook online afspraken 

maken via de website. 

Bij voorkeur na 10:00 uur kunt u bellen voor het opvragen van uitslagen en het stellen van algemene 

vragen. U kunt ook via het digitale patiëntenportaal MijnGezonheid.net (MGN) uitslagen raadplegen en uw 

vraag via een E-consult stellen. 

Herhaalrecepten voor medicijnen die u chronisch gebruikt kunt u aanvragen via de receptenlijn. Toetst u 2 

in het keuzemenu. Recepten voor 16:00 besteld zijn de eerstvolgende werkdag na 12:00 af te halen bij een 

van de apotheken in de Reeshof waar u bent ingeschreven. U kunt ook herhaalrecepten aanvragen via het 

digitale patiëntenportaal MijnGezondheid.net (MGN). 

Via MGN hebt u nog veel meer mogelijkheden. Naast afspraken maken en herhaalrecepten aanvragen kunt 

u ook gebruik maken van E-consult, uw medisch dossier inzien en bv lab uitslagen bekijken. Kijk op 

Digitaal contact met uw huisarts (MGN) op de website. 

 

Assistentes: Sylvia Burcksen, Maja van den Dobbelsteen, Mariëtte Smeulders, Cindy Vermeer  

                      

Praktijkondersteuners: POH-S Stefanie Kwantes (diabetes controles, longfunctieonderzoek,    

                                          cardiovasculair risico, stoppen met roken, anticonceptie). 

        POH-GGZ  Hans van de Schoot, Carin van Egmond 

        POH-Ouderen Jenny Souren 

        POH-Jeugd Susanne Kemps  

 

www.huisartsenpraktijkdalem.praktijkinfo.nl 
 

telefoonnummer 8:00-17:00 013-5720146 

spoednummer 8:00-17:00             013-5720146 toets 1  
 

Na 17:00, in de weekenden en op feestdagen tot de eerstvolgende werkdag 8:00 kunt u voor dringende 

klachten die niet kunnen wachten bellen met de Centrale Huisartsenpost Tilburg,  Lage Witsiebaan 2a 

tel: 085-5360300 

https://huisartsenpraktijkdalem.praktijkinfo.nl/pagina/78/digitaal-contact-met-uw-huisarts-mgn/
http://www.huisartsenpraktijkdalem.praktijkinfo.nl/

