
Praktijkfolder huisartsen 1e verdieping 
Walgang 95; 4931 DH Geertruidenberg 

 

Dr. Jacobs, Dr. Lammers en Dr. Smits    0162-51 24 44 

Email:        info@huisartsenjls.nl 

Website:       www.huisartsenjls.nl 

 

Dr. van Geest en Dr. van der Putten    0162-51-27 77 

Email:         info@vangeest-vanderputten.nl 

Website:       www.vangeest-vanderputten.nl 

 

 

Buiten kantooruren Huisartsen post Oosterhout   0162-43 50 00 

Pasteurlaan 9A; 4901 DH Oosterhout 

 

Openingstijden: 

De praktijk is geopend van 08.00-17.00 uur 

o Van 10.30-11.00 uur is de balie gesloten in verband met overleg. 

o Van 12.30-13.00 uur is de balie gesloten in verband met lunchpauze. 

 

Voor spoed kunt u ons bellen via het praktijknummer keuze 1.  

Voor spoed als de balie gesloten is kunt u ons bereiken door te drukken op de bel bij de linker balie. 

 

Afspraken en visites: 

Elke werkdag maken wij afspraken van 08.00-10.00 uur. 

Het streven is om iedereen dezelfde dag een afspraak aan te kunnen bieden. 

Het is beperkt mogelijk om een afspraak vooruit in te plannen. 

 

Telefonisch spreekuur: 

U kunt zich voor het telefonisch spreekuur aanmelden bij de assistentes tussen 08.00-10.00 uur. U wordt dezelfde dag 

door de huisarts teruggebeld. 

Het telefonisch spreekuur is bedoeld voor korte duidelijke vragen aan de huisarts. De assistente zal u vragen waarover 

het gaat. 

 

Recepten: 

Voor recepten die u voor de 1e keer bestelt moet een afspraak gemaakt worden. Herhaalrecepten kunt u bestellen via 

de praktijklijn, keuze 2. 

U spreekt achtereenvolgens uw naam, geboortedatum, welke apotheek u heeft en welke medicijnen u wilt bestellen 

in en of u de medicijnen zelf gaat halen of dat ze thuisbezorgd moeten worden. 

De medicatie ligt dan 2 werkdagen later klaar bij de apotheek/ wordt 2 dagen later bezorgd. 

 

Assistentenspreekuur: 

De assistentes hebben elke werkdag een eigen spreekuur op afspraak. Hiervoor kunt u telefonisch een afspraak 

maken. 

U kunt onder andere terecht voor het aanstippen van wratten, bloeddrukmeting, oren uitspuiten, geven van injecties, 

maken van uitstrijkjes, verwijderen hechtingen, hartfilmpje.  

 

MijnGezondheid.net 

Wij werken met MijnGezondheid.net en de app MedGemak. Hiermee heeft u o.a. de mogelijkheid om online 

afspraken te maken, medicatie te bestellen, vragen te stellen via E-consult en uw medische dossier in te zien. Uw 

gegevens zijn goed beveiligd door de koppeling met uw DigiD account. 

 

Zodra u bent ingeschreven kunt u een account aanmaken op mijngezondheid.net 
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