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Artsen: 
Dhr. J. Geerts                         0522 – 252733  
Dhr. J.P. Boorsma                                                                               0522 -  251633 
Drh. R. Rijntjes / Mw. G. Kleefstra 0522 – 251864 
 
Fax nummer 0522 – 253940 
https://mcrembrandtvanrijn.praktijkinfo.nl/ 
 
Apotheker: 
Mw. M.P. Quekel 0522 - 246576 
Mw. S. Kiestra – Lycklama à Nijeholt 
 
  
 
  
 
 Spoednummer 

Via praktijklijn, keuzemenu optie 1 
Of 

0522 – 253220 
 
  
 
 Herhaalreceptenlijn 

Via praktijklijn, keuzemenu optie 2 
Of 

0522 – 246576 
 
  
 
 Huisartsenpost 

0900 – 1120112 
 
  
 
  
 
  
 

https://mcrembrandtvanrijn.praktijkinfo.nl/


  
 
Vooraf 
 
Deze folder geeft u informatie over het Medisch Centrum Rembrandt van Rijn. In dit centrum 
zijn 3 huisartspraktijken gevestigd. In totaal zijn er 5 huisartsen, 2 praktijkondersteuners-somatiek 
(POH-s), 6 assistentes, 1 praktijkondersteuner-ouderenzorg (POH-oz), 2 praktijkondersteuners- 
GGZ (POH-ggz), een secretaresse en een praktijkmanager werkzaam. De apotheek Rembrandt van 
Rijn is gevestigd in het Medisch Centrum. 
 
  
Openingstijden 
 
Het Medisch Centrum is op werkdagen geopend van 8.00 tot 17.00uur 
 
  
Huisarts 
 
U bent ingeschreven bij één van de huisartsenpraktijken. Alleen wanneer uw eigen 
huisarts afwezig is, kunt U voor dringende medische problemen bij een van de collega’s een 
afspraak maken. 
 
  
Assistentes 
 
Elke praktijk heeft 2 of 3 praktijkgebonden assistentes. ’s Ochtends wordt de telefoon altijd 
aangenomen door een praktijkgebonden assistente. In de middaguren wordt u veelal door een 
van de andere assistentes te woord gestaan. 
Met veel (medische) vragen kunt u bij de assistente terecht. U kunt haar bellen voor het 
maken van afspraken of aanvragen van visites. 
Verschillende medische handelingen worden, op afspraak, door de assistentes verricht zoals: 
bloeddruk meten, injecties geven, verbanden aanleggen, enkel tapen, hechtingen verwijderen, 
urineonderzoek doen, uitstrijkjes maken, oren uitspuiten, gehooronderzoek en wratten 
behandelen. 
De assistente is gediplomeerd en heeft een beroepsgeheim. 
 
  
POH-S en POH-ggz 
 
In het medisch centrum werken twee praktijkondersteuners somatiek die speciaal opgeleid zijn voor 
de begeleiding van patiënten met diabetes of astma en COPD. Daarnaast werken er nog een tweetal 
praktijkondersteuners ggz die speciaal opgeleid zijn voor de begeleiding van patiënten in de 
geestelijke gezondheidszorg.  Hiertoe hebben beide disciplines speciale spreekuren. Als u voor deze 
zorg in aanmerking komt, ontvangt u een oproep voor het spreekuur of een verwijzing via de 
huisarts. U wordt steeds door dezelfde praktijkondersteuner gezien. 
De praktijkondersteuner werkt altijd onder directe supervisie van uw (eigen) huisarts en heeft ook 
een beroepsgeheim.  
 
  
 
 



 
Bereikbaarheid bij spoed 
 
Dit nummer gebruikt u alleen wanneer u dringend medische hulp nodig hebt. 
U wordt via dit nummer direct te woord gestaan. 
 

Spoednummer 
Via praktijklijn keuzemenu optie 1 

of 
0522-253220 

 
 
Telefonische bereikbaarheid en overleg 
 
Via het praktijknummer komt u in een keuzemenu waarbij u kunt kiezen uit: spoed, aanvragen 
herhaalrecepten en doorverbinden met de assistente. 
’s Ochtends wordt u altijd door een praktijkgebonden assistente te woord gestaan. 
Indien u telefonisch wilt overleggen met uw huisarts kunt U dit aan de assistente doorgeven. 
De huisarts belt U dan zelf terug. Over de tijd waarop de huisarts U terugbelt wordt U door de 
assistente geïnformeerd. 
 
  
Buiten openingstijden 
 
’s Avonds, ’s nachts, in het weekend en op feestdagen kunt U voor medische hulp terecht bij 
de Centrale Huisartsenpost, gevestigd nabij het Diaconessen ziekenhuis te Meppel, 
U kunt uitsluitend terecht voor spoedgevallen en dient eerst te bellen voor een afspraak. 
 
 Huisartsenpost 

0900-1120112 
 
 
Spreekuur 
 
Bij het maken van een afspraak zal de assistente u vragen naar de reden van uw komst. 
Hierdoor is het mogelijk de spreekuurtijd efficiënt in te delen. Een gemiddelde afspraak duurt 
10 minuten per persoon. Indien u meer tijd nodig denkt te hebben (omdat u meerdere klachten 
heeft of met meerdere personen komt) wilt u dit dan duidelijk vermelden als u de afspraak 
maakt. 
Ook hier geldt voor de assistente het beroepsgeheim. 
 
 
Visites 
 
Een visite voor dezelfde dag, dient u voor 10 uur aan te vragen. 
Visites zijn bedoeld voor patiënten die om medische reden niet naar de praktijk kunnen 
komen. Aangezien in het medisch centrum betere mogelijkheden voor onderzoek, assistentie 
en behandeling zijn dan thuis, is het belangrijk indien mogelijk naar het medisch centrum te 
komen. 



 
Urineonderzoek 
 
Denkt u dat u een blaasontsteking heeft of moet uw urine worden gecontroleerd, brengt u dan 
voor 10.00u ‘s ochtends een potje urine met daarop uw naam en geboortedatum. 
Na 11 uur kunt u bellen voor de uitslag 
 
 
Computersysteem 
 
Alle medische gegevens worden vastgelegd in een elektronische database die onderdeel 
uitmaakt van een netwerk waarop ook andere Meppeler huisartsen en apotheken zijn 
aangesloten. Ook op de huisartsenpost kunnen uw gegevens ingekeken worden. 
Indien u hiertegen bezwaar heeft, kunt u dit aan ons kenbaar maken 
 
Apotheek 
 
De apotheek Rembrandt van Rijn, gevestigd in het Medisch Centrum, is geopend van 8.00 tot 
17.30 uur. 
Indien u dit wenst, kunnen wij uw recepten ook naar een andere apotheek sturen. 
 
  
Herhaalrecepten 
 
Herhaalrecepten kunt u op drie verschillende manieren aanvragen. 
 
1. Uw herhaalrecepten kunt u telefonisch bestellen. Gedurende 24 uur per dag kunt u uw 
aanvragen voor herhaalrecepten inspreken op een antwoordapparaat. 
 
U zegt uw naam, adres en geboortedatum. Daarna spreekt u de naam van het gewenste 
geneesmiddel in, de sterkte (aantal milligram) en het aantal keer dat u het geneesmiddel per 
dag gebruikt. Tevens dient u de naam van uw apotheek te vermelden. 
 

Herhaalreceptenlijn 
Via de praktijklijn keuzemenu optie 2 

of 
0522-246576 

 
  
2. herhaalrecepten zijn aan te vragen door de oude verpakking met etiket in de 
daarvoor bestemde bus te deponeren. 
 
3. U kunt uw herhaalrecept ook online aanvragen. 
 
Op de website van de apotheek: www.apotheekrembrandtvanrijn.nl vindt U alle benodigde 
informatie hierover. 
Voor de mediq apotheken kijkt U op www.mediqonline.nl. 
 
Recepten die voor 10.00 uur zijn aangevraagd bij apotheek Rembrandt van Rijn, kunt u dezelfde 
dag vanaf 15.00 uur bij uw apotheek ophalen. 



Recepten die na 10.00uur zijn aangevraagd kunt u de volgende dag bij uw apotheek ophalen 
Klachten 
 
Indien u een klachten heeft, willen wij daarover graag met u van gedachten wisselen en tot 
een oplossing komen. Voor een beoordeling van problemen of klachten die niet op te lossen 
zijn, zijn wij aangesloten bij een onafhankelijke klachtencommissie.  
 
  
 
  


