
Praktijkondersteuning 

De huisartsen worden in hun werk ondersteund door een 
praktijkondersteuner. 
De werkzaamheden bestaan o.a. uit het controleren en 
begeleiden van patiënten met een chronische aandoening, 
zoals bijv. diabetes, Astma/COPD, hart- en vaatziekten.  
Zij werkt te allen tijde onder supervisie en verantwoorde-
lijkheid van de huisarts en zal zorgdragen voor de continuï-
teit van zorg betreffende de chronische ziektebeelden.

Als u een afspraak heeft met de huisarts, praktijkonder-
steuner of assistente dan kunt u plaatsnemen in de wacht-
kamer. U hoeft zich niet te melden aan de balie.

Huisartsenpraktijk 
Cihanbeyli
Medisch Centrum Maandereng

 Kijk voor meer actuele informatie op onze website  
www.huisartsede.nl
info@huisartsede.nl

MEDISCH CENTRUM MAANDERENG
Mondriaanstraat 17
6717 SC Ede

Tel: 0318 - 63 63 69
Fax: 0318 - 74 57 99

Alle praktische informatie over onze praktijk. 

Kijk voor meer actuele informatie op onze website  
www.huisartsede.nl

MEDISCH CENTRUM MAANDERENG
Mondriaanstraat 17
6717 SC Ede

Tel: 0318 - 63 63 69
Fax: 0318 - 74 57 99

urineonderZoek

Als u denkt een blaasontsteking te hebben, kunt u een 
potje urine voorzien van uw naam en geboortedatum af-
geven aan de balie tussen 8.30 en 11.30 uur. De urine mag 
niet ouder zijn dan een uur. Voor de uitslag kunt u dezelfde 
dag bellen tussen 14.00 en 15.00 uur, tenzij anders is afge-
sproken

Niets uit deze publicatie mag worden verveelvoudigd en/ of openbaar gemaakt 
d.m.v. druk, fotokopie, microfilm of op welke andere wijze dan ook, zonder vooraf-
gaande, schriftelijke toestemming.

eCHograFie

Echografie is de specialiteit van onze praktijk. In samen-
werking met een radioloog voeren wij verschillende soorten 
hoogwaardige onderzoeken uit. Deze variëren van vaatecho’s 
tot en met buikecho’s. Wij werken zonder wachtlijsten.

WrattensPreekuur
 
Op één woendag in de maand houden wij een wratten-
spreekuur. U kunt hiervoor zonder afspraak terecht tussen 
15.30 en 16.00 uur. Zie voor de data de aankondiging in de 
wachtkamer en op de kalender op onze website.

aCtuele inForMatie

Op onze website kunt u naast de eerder genoemde dien-
sten ook allerhande informatie vinden over onze praktijk 
en een selectie van actuele medische informatie, zowel 
lokaal, nationaal als internationaal.

Heeft u vragen die niet beantwoord worden in deze folder
of op de website, dan kunt u ons telefonisch of via het 
onlinecontactformulier bereiken.



WaarneMing tijdens aFWeZigHeid van uW 
Huisarts

Op het antwoordapparaat kunt u vernemen welke huisarts 
waarneemt. De waarnemend huisarts doet slechts dienst 
voor spoedgevallen en zaken die niet kunnen wachten tot 
de terugkeer van uw eigen huisarts.
Let op: als uw huisarts afwezig is worden er geen afspraken 
in zijn/haar agenda gemaakt.

avond-, naCHt- en Weekend diensten

Buiten de openingsuren van de praktijk is er voor spoedge-
vallen een huisarts beschikbaar op de dokterspost van het 
Gelderse Vallei Ziekenhuis.

Bel voor een afspraak met  (0318) 43 44 44

Handelingen door de assistente

Ook voor handelingen die door de assistente worden ver-
richt zoals: oren uitspuiten, bloed prikken, injecties, uit-
strijkjes en bloeddruk meten, moet vóóraf een afspraak 
worden gemaakt.

aFsPraken

De praktijk is telefonisch bereikbaar op werkdagen tussen 
8.00 en 11.30 uur op nummer (0318) 63 63 69, keuze 2
De assistente stelt u enkele vragen die betrekking heb-
ben op uw persoonsgegevens en de klacht waarvoor u belt. 
Tijdens het gesprek schat de assistente in binnen welke tijd 
u gezien moet worden door de huisarts. Tevens krijgt zij een 
indruk of een standaard afspraak voldoende is of dat een 
langere afspraak noodzakelijk is. 

Voor spoedgevallen kunt u bellen naar nummer: 

(0318) 63 63 69, keuze 1

Spoedgevallen zijn die klachten waarvoor directe medische 
zorg vereist is. 

telefonisch overleg 
U kunt een telefonisch overleg met de huisarts aanvragen 
tussen 08.00 uur en 11.30 uur. De assistente stelt u enkele 
vragen zodat de huisarts zich goed op het overleg kan 
voorbereiden.
De huisarts zal u terugbellen tussen 12.00 uur en 13.00 uur. 
U dient dan telefonisch bereikbaar te zijn.

Huisbezoek 
Telefonisch tussen 08.00 uur en 11.30 uur.

Bij een aanvraag voor huisbezoek zal door  de assistente de
klacht worden ingeschat en het tijdstip van het huisbezoek 
worden bepaald. Bij voorkeur ziet de huisarts u op de prak-
tijk omdat daar betere onderzoeks- en behandelingsmoge-
lijkheden zijn.

afbellen
Mocht u onverhoopt verhinderd zijn, belt u dan zsm met de 
assistente, telefoonnummer:

 (0318) 63 63 69, keuze 2
  
Voor het dagelijkse spreekuur (werkdagen) dient u een 
afspraak te maken .

U kunt hiervoor de praktijk bellen op werkdagen tussen 
8.30 en 11.30 uur. Voor eenvoudige informatie  en voor 
uitslagen van onderzoeken kunt u ook bij de assistente te-
recht. Zij zorgt er voor dat de dokter u eventueel terugbelt.

online diensten

Via onze website kunt u gebruik maken van een aantal 
online diensten.

e-consult
D.m.v. een unieke code kunt u persoonlijke vragen online  
stellen. Deze vragen worden door uw eigen huisarts via 
een beveiligde omgeving beantwoord. Zo heeft u snel een 
antwoord op uw gezondheidsvraag.

online agenda
Het is mogelijk om op gezette tijden via onze website direct 
een afspraak in te plannen. De online gemaakte afspraak is 
ook weer via de website te annuleren. (24 uur van te voren)  

(HerHaal) reCePten aanvragen
 
•  Telefoonnummer (0318)  63 63 69, keuze 3  

(24 uur per dag bereikbaar) 
•  In de wachthal van de praktijk hangt een brievenbus 

waarin u het etiket kunt doen van het medicijn dat u wilt 
herhalen. 

• Via onze website

Als u vóór 12.00 uur uw recept inlevert, is het de volgende 
dag vanaf 11.00 uur beschikbaar in de apotheek.

online reCePten 

Zoals eerder gemeld kunt u via onze website herhaal recep-
ten aanvragen. Als u uw recept aanvraagt voor 12.00 uur 
kunt u de medicijnen de volgende dag na 11.00 uur afhalen 
bij uw apotheek.


