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Als groepspraktijk trachten we met alle artsen
dezelfde normen en waarden te hanteren binnen de
uitvoering van de geneeskunde zonder hierdoor
onze eigenheid als huisarts te verliezen. Via een
goede onderlinge samenwerking en regelmatig
overleg, zorgen wij dat wij te allen tijde op de
hoogte zijn van alle patiëntendossiers. Zo zijn we in
staat om dezelfde zorg te bieden bij afwezigheid van
een collega. Wij zijn één huisartsenteam maar u bent
vrij een arts te kiezen. Voor een huisbezoek houden
we rekening met uw eventuele voorkeur in de mate
dat we het kunnen inpassen. 
Onze visie kunt u terugvinden op onze website
www.huisartsenpraktijkkolderbos.be. 
Alle medische gegevens zijn opgeslagen in een elek-
tronisch globaal medisch dossier (GMD). Zo kunnen
we de continuïteit van zorg te allen tijde verzekeren.

Wij beoefenen in onze praktijk kwaliteitsvolle ge-
neeskunde gestoeld op wetenschappelijk bewezen
richtlijnen (EBM of Evidence Based Medicine). Hier-
voor volgen we regelmatig bijscholingen.

Het doel van onze praktijk is om een kwaliteitsvolle
eerstelijnsgeneeskunde aan te bieden aan elke
patiënt. Wij willen deze zorg mogelijk maken door
een goede samenwerking met andere hulpverleners
(specialisten, andere huisartsen, kinesisten, psy-
chologen, logopedisten ...) en met bevoegde instan-
ties (overheid, netwerk palliatieve zorg, zieken-
fondsen, Kind en Gezin ...).
Wij voeren ons beroep als huisarts uit met deze visie
in het achterhoofd en hopen dan ook binnen deze
praktijk een geneeskundige zorg te kunnen bieden
op maat van de patiënt.

praktijkvisie
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Als huisarts willen wij openstaan voor de gezond-
heidsproblemen van onze patiënten.
Als huisarts staan we ter beschikking voor zowel
jong als oud, voor zowel acute ziekten als chronische
aandoeningen. Het voorkomen van gezondheids-
problemen is erg belangrijk en daarom besteden we
ook aandacht aan preventie.
Naast consultaties voor gezondheidsproblemen kan
u ook bij ons terecht voor:
• Zwangerschapsbegeleiding
• 7e-dags onderzoek van uw pasgeboren 

baby
• Vaccinaties van kinderen en volwassenen
• Cryotherapie van wratten of huidletsels 

(na evaluatie door de arts) door verpleeg- 
kundige

• Reisadvies en reisvaccinaties
• Verzorgen van wonden en hechten van 

snijwonden

• Sportkeuringen
• ECG (elektrocardiogram)
• Onderzoek van de longfunctie
• Begeleiding van chronische aandoeningen 

zoals diabetes, nierfalen, hartfalen, ver-
hoogde bloeddruk, COPD, rookstop, 
overgewicht, longziekten ...

• Aanvragen voor screeningsonderzoeken 
o.a. borstkanker, prostaatkanker, 
darmkanker ...

• Uitstrijkjes voor opsporing baarmoeder-
halskanker

• Begeleiding bij gezins- en levensvragen
• Begeleiding bij seksuele problemen
• Gezondheidsvoorlichting; uitleg verstrekken

over ziekte en gezondheid
• Coördineren van thuiszorg
• Coördineren van palliatieve thuiszorg en 

stervensbegeleiding.

u kunt bij ons terecht voor...
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Wij werken enkel op afspraak. Op die manier
proberen we wachttijden minimaal te houden.
Maak bij voorkeur een afspraak online via de web-
site www.huisartsenpraktijkkolderbos.be. U kan ook
telefonisch een afspraak maken op het telefoonnum-
mer 089 35 26 87.
Indien u merkt dat de arts van keuze volzet is, kunt
u altijd via het secretariaat overleggen voor een af-
spraak. Voor het afleveren van attesten of her-
haalvoorschriften worden kleine afspraken van 10
minuten ingeboekt.
Gelieve 8 minuten op voorhand aanwezig te zijn op
de gemaakte afspraak. Wij proberen ons ook aan de
geplande tijdstippen te houden. Urgenties zijn echter
niet te voorzien. Wij willen ons daarom op voorhand
verontschuldigen mocht u toch moeten wachten
door een dringende oproep.
Kan u niet (tijdig) aanwezig zijn, gelieve uw afspraak
dan (telefonisch) te annuleren. Zo geeft u iemand
anders de kans om uw plaats in te nemen. Indien
mogelijk, doe dit tot 8 uur op voorhand.

We voorzien één afspraak per persoon. Als u denkt
extra tijd nodig te hebben, bijvoorbeeld voor een in-
greep of voor een gesprek, gelieve dit dan te ver-
melden zodat we meer tijd kunnen voorzien. Indien
u met 2 personen komt, gelieve dan ook 2 afspraken
te maken.

Als alle afspraakmomenten volzet zijn en u toch
graag dezelfde dag nog op consultatie komt, gelieve
dan telefonisch contact op te nemen op telefoon-
nummer 089 35 26 87. Wij bekijken dan of een af-
spraak dezelfde dag noodzakelijk en nog mogelijk
is.
Neem steeds uw identiteitskaart en een klevertje
van de mutualiteit mee op consultatie. Ook het
remgeld niet vergeten. Wij accepteren dit cash, via
bancontact of via payconiq (sommige artsen). 
U dient voor uw kind bij elke raadpleging steeds
zijn/haar ISI plus kaart of de identiteitskaart te tonen
aan de secretaresse. Zonder identiteitsgegevens kan
de arts geen voorschriften of attesten maken.

Elke arts heeft toegang tot alle patiëntendossiers. Zo
zijn alle artsen op de hoogte van de belangrijkste
medische problemen van onze patiënten.

Voor de praktijkregels verwijzen wij u naar onze
website: www.huisartsenpraktijkkolderbos.be
onder het hoofding ‘mededelingen’.

raadplegingen

praktijkregels
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Voorschriften worden meestal niet meer op papier
meegegeven. Indien de arts u een voorschrift geeft,
kunt u  bij de apotheek van uw keuze het gemaakte
voorschrift afhalen met uw identiteitskaart.

De arts schrijft zoveel mogelijk elektronische
voorschriften voor zodat u geen papieren versie
meer meekrijgt. Bij magistrale bereidingen kan de
arts soms een papieren versie meegeven. Dit kan
ook als de arts op huisbezoek komt.
Herhaalvoorschriften worden voor (maximaal) 3  tot
6 maanden meegegeven. Daarna dient u terug op
raadpleging te komen. Met uw identiteitskaart kan
u bij uw apotheek van keuze de medicatie afhalen.

voorschrift aantekeningen

herhaalvoorschrift

5



In onze praktijk kan u met bancontact betalen. Con-
tante betaling heeft onze voorkeur. Het remgeld
dient altijd te worden voldaan en kan variëren van
1 tot 6 euro. Indien u het remgeld bent vergeten zal
de arts dit in uw dossier noteren en dient dit bij het
volgende consult voldaan te worden of u brengt het
later op de dag even binnen. Voorkom onnodige ad-
ministratieve handelingen voor de huisarts.

In de ochtenduren zijn er twee secretaresses aan-
wezig om u telefonisch te helpen. Ook in de middag
en avond zijn we telefonisch zeer goed bereikbaar. 
Uitsluitend in zeer dringende gevallen zal de secre-
taresse u met de arts doorverbinden. Respecteer dat
de arts druk doende is met consultaties.
In het uiterste gevallen kunt u vragen dat de arts u
terugbelt.

Het secretariaat is doorlopend geopend van 8.00 uur
tot 15.00 uur, van 15.30 uur tot 19.00 uur en tele-
fonisch tot 18.30 uur. 
Het secretariaat is telefonisch niet bereikbaar tussen
15.00 en 15.30 uur. 
Na sluitingstijd wordt u doorverbonden met de arts
van wacht. Op vrijdagavond is het secretariaat open
tot 18.30 uur.

bancontact/remgelden

secretaresses
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Personen die ernstig ziek, bedlegerig of minder mo-
biel zijn, kunnen een huisbezoek aanvragen. Hier-
voor belt u best tussen 8.00 uur en 11.00 uur ’s mor-
gens op het telefoonnummer 089 35 26 87. Enkel
op die manier kunnen wij u garanderen dat we op
dezelfde dag nog langs kunnen komen.
Aangezien er in de praktijkruimte betere onder-
zoeks- en behandelingsmogelijkheden zijn, vragen
wij u om, indien mogelijk, steeds zelf naar de prak-
tijk te komen of u te laten brengen door familielid
of mantelzorger.

In het weekend en op feestdagen kan u na tele-
fonisch contact op het nummer 089 20 10 90 terecht
op de Huisartsenwachtpost GAOZ, Jaarbeurslaan 23
te Genk (tegenover de Limburghal). 
www.huisartsenprometheus.be/nl/wachtdiensten 

Tijdens de nachten in de week (’s avonds van 18.30
uur tot 8.00 uur ’s ochtends) is de wachtpost geslo-
ten. U kan dan het nummer 089 35 26 87 bellen om
de dokter van wacht te bereiken van ons netwerk.
U wordt dan doorverbonden. U krijgt eerst een
keuzemenu.
Apotheek van wacht: www.apotheeklimburg.be

Wanneer dringende hulp nodig is, mag u uiteraard
altijd bellen. We doen ons best om u in deze
gevallen te helpen.
Als de arts, die u aan de lijn krijgt, oordeelt dat uw
situatie erg dringend is, en hij/zij niet tijdig kan
langskomen, zal hij/zij u vragen om u naar de
spoedgevallendienst van het ziekenhuis te begeven.

Bij levensbedreigende situaties waarbij u niet on-
middellijk de praktijk kan bereiken, belt u het nood-
nummer 112.

huisbezoeken wachtdiensten

spoedgevallen

aantekeningen
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Telefonische oproepen tijdens de raadpleging zijn
storend voor zowel artsen als patiënten. Daarom
kunt u het best op raadpleging komen voor de uit-
slag van uw onderzoeken en/of bloedonderzoek.
Indien u niet kan (of wil) langskomen, verwittigen
de secretaresses een arts. Hij/zij zal u dan op een
vrij moment terugbellen. Wij garanderen niet dat dit
dezelfde dag nog is. Respecteer als de arts het druk
heeft.
Voor uitgebreide vragen en of verdere planning
omtrent uw medisch resultaat, maakt u best een af-
spraak zodat we ruim de tijd hebben.

Het invullen van attesten en formulieren en het
maken van voorschriften kan uitsluitend tijdens de
raadpleging, zoals ook door het RIZIV wordt aan-
bevolen. U dient hiervoor dus een afspraak te
maken.

In het kabinet beschikken we over de nodige infor-
matie en tijd om dit correct uit te voeren. Gelieve
vooraf thuis te controleren welke en hoeveel me-
dicatie u nodig heeft zodat we voldoende voor-
schriften kunnen maken. Schrijf dit op een lijstje.
We begrijpen dat u soms onverwacht een voorschrift
nodig heeft. In uitzonderlijke gevallen kan een
voorschrift dan ook worden afgeleverd zonder raad-
pleging. Hier kunnen we echter geen gewoonte van
maken.

Attesten voor afwezigheden om gezondheidsrede-
nen maken altijd deel uit van een consultatie.
Het is strafbaar - zowel voor de aanvrager, als voor
de verkrijger - om valse attesten aan te vragen of
af te leveren.
Zonder eID-kaart of ISI-kaart is een attest niet meer
mogelijk.

resultaten en vragen

attesten en
voorschriften
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Uw huisarts verzamelt al uw belangrijke medische
gegevens (operaties, chronische ziekten, verslagen
van specialisten, gegevens over behandelingen en
vaccinaties ...) in uw Globaal Medisch Dossier (GMD).

Dit dossier zorgt dat uw huisarts een totaalbeeld
heeft van uw gezondheidstoestand, wat een beter
overleg tussen uw huisarts, specialisten en andere
zorgverstrekkers mogelijk maakt.

Voor het bijhouden en coördineren van uw GMD
voorziet het RIZIV een vergoeding per kalenderjaar.
Dit bedrag wordt rechtstreeks via derdebetalers-
regeling door het ziekenfonds betaald en is dus
gratis voor u als patiënt. Bovendien geniet u - indien
uw GMD in orde is - van een vermindering van het
remgeld tot 30% voor een huisbezoek of raadpleging
binnen onze groepspraktijk. U dient bij elk bezoek
aan de praktijk uw eID-kaart aan het secretariaat af
te geven. Voor kinderen is dat de ISI plus kaart of
de identiteitskaart.

veiligheid

globaal medisch
dossier

In en rondom de praktijk is er voor ieders veiligheid
camerabewaking. Bij ernstige incidenten kan de poli-
tie de beelden opvragen.
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In deze gedigitaliseerde tijd is het als huisarts mo-
gelijk om efficiënter samen te werken met andere
zorgverleners in de eerste lijn en met de zieken-
huizen. Om uw gezondheidsgegevens te delen moet
u uw uitdrukkelijke toestemming (informed consent)
geven.

Als u uw goedkeuring geeft, kunnen zorgverleners
relevante gegevens met betrekking tot uw medische
voorgeschiedenis, medicatie, vaccinaties ... op een
beveiligde manier met elkaar delen. Op die manier
kunnen we beter samenwerken, onnodige onder-
zoeken vermijden en u beter behandelen.
Enkel zorgverleners - waar u een therapeutische re-
latie mee heeft - kunnen deze gegevens inkijken. 

Een voorbeeld: u gaat naar de kust en krijgt een
ongeval waarvoor u opgenomen moet worden in het

plaatselijk ziekenhuis. Door uw toestemming te
geven kan de spoedarts kijken of en welke me-di-
catie u gebruikt en wat uw medische voor-
geschiedenis is, of u allergieën heeft, of u al eerdere
operaties gehad heeft ... Hierdoor kan er snel en ef-
ficiënter gehandeld worden.

Hoe kan u uw toestemming geven? Dat kan u thuis
zelf doen via: www.patientconsent.be. 
U dient dan in te loggen met uw elektronische iden-
titeitskaart. U kan dit ook bij de huisarts doen, de
apotheek of in het ziekenhuis. U kan op elk moment
uw toestemming intrekken en u kan steeds vragen
aan uw zorgverlener om bepaalde informatie niet te
delen.

Aarzel niet ons aan te spreken als u nog vragen hier-
over heeft!

geïnformeerde toestemming
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Vanaf 1 oktober 2018 zijn wij gestart met de oplei-
ding van een huisarts-in-opleiding (HAIO). Een HAIO
is reeds afgestudeerd aan de universiteit en als arts
gediplomeerd. Hij/zij doorloopt verder de laatste
drie jaar van zijn/haar specialisatie als huisarts. 
U kan dus ook bij hem/haar op consultatie gaan
en/of een huisbezoek aanvragen.
Alles wat een HAIO doet, bespreekt hij/zij dagelijks
met de andere artsen uit de praktijk. Wekelijks is er
gezamenlijk teamoverleg en daarna ook een be-
spreking van problemen en leermomenten met de
praktijkopleider.
Aan de hand van uw dossier blijft uw huisarts goed
op de hoogte van alles wat er voor uw gezondheid
gebeurt. Als u dat wenst, kan u altijd bij uw eigen
huisarts terecht. Voel u volkomen vrij om het te vra-
gen. Ook begeleiden wij stagiaires van de KU-Leuven
en U-Hasselt. Indien u het  niet prettig vindt dat de
stagiaire aanwezig is bij uw consult, kunt u dat
aangeven bij de secretaresses.

erkende opleidingspraktijk
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Dit alles gebeurt in samenspraak met de artsen om
zo de gezondheid en het welbevinden voor onze
patiënten te bevorderen.
Afspraken kunt u online maken of via het secreta-
riaat: 089 35 26 87.

U kunt in onze praktijk ook een afspraak maken met
de psycholoog of coach. Afspraken kunnen online
via de website of via het secretariaat: 089 35 26 87.
Op de website vindt u op welke dagen de psycho-
loog/coach raadpleging heeft. U kunt bij de psycho-
loog voor alle psychische klachten terecht.

Binnen de praktijk is er een uitgebreid takenpakket
voor de verpleegkundige, waaronder:
• Bloedafnames
• Vaccinaties o.a. tetanus, pneumokokken en

griepvaccins
• Toedienen van medicatie via inspuitingen
• Aanleggen en uitlezen van 24-uurs bloed-

drukmeting
• Desensibilisatie bij allergie
• Oorstoppen verwijderen
• Bevriezen van wratjes
• Spoelen van port-a-cath
• Afname van longfunctietesten
• Wondverzorging
• Voedingsadvies
• Osteoporose opvolging en toediening prolia
• Gynaecologisch onderzoek: uitstrijkjes en 

borstonderzoek
• Therapeutische aderlatingen
• Rookstopbegeleiding
• Kwalitatieve begeleiding en educatie van 

patiënten met chronische ziektes:
o Opvolging diabetes
o Opvolging chronische nierinsuffi-

ciëntie
o Opvolging COPD en astma
o Diverse andere zorgtrajecten
o Lifestyletrajecten

psycholoog/coach

verpleegkundigen/poh
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De consultatietijden ziet u in de agenda van iedere
arts.
Ga eerst naar de website 
www.huisartsenpraktijkkolderbos.be 
Klik op artsen en onder de foto van de arts klikt u
op ‘afspraak maken’. Volg verdere instructies en
houd uw Rijksregisternummer bij de hand. 
Probeer zoveel mogelijk online een afspraak te
maken. Hiermee ontlast u het secretariaat.

consultatietijden/
afspraak maken
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www.huisartsenpraktijkkolderbos.be

089 35 26 87

info@huisartsenpraktijkkolderbos.be

hooiweg 134 - 3600 genk
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Hier vindt u alle informatie. 
Indien er nieuwe ontwikkelingen zijn, kan u dit lezen
bij de mededelingen. Ook de afwezigheid en/of
vakantiedagen van uw huisarts kunt u hier vinden.

Free WIFI

website






