
 

Huisartsenpraktijk Warffum 
Oosterstraat 12 9989 AD Warffum  

0595-422490  

www.huisartsenpraktijkwarffum.nl 

  

Spoed: 0595-422490, toets 1 

Praktijk: 0595-422490 

Receptenlijn: 0595-422490, toets 2 

Centrale huisartsenpost: 0900-9229 

Bereikbaarheid  

De praktijk is elke werkdag geopend tussen 8.00 – 17.00 uur. 

U hoort een telefoonbeantwoorder die u verder helpt. 

Na 17.00 uur, in het weekend en op feestdagen kunt u voor spoedgevallen bellen 

met de Doktersdienst Groningen: 0900-9229 

Spreekuur/Huisbezoeken 

Voor het maken van afspraken voor spreekuur, huisbezoek, beeldbel- of 

telefonisch consult belt u bij voorkeur tussen 8.00 en 10.00 uur 0595-422490 of 

maakt u via de website www.huisartsenpraktijkwarffum.nl een afspraak. 

De assistente informeert naar de klacht. Zo kan zij de urgentie inschatten en 

bepalen hoeveel tijd u nodig heeft en bij welke hulpverlener uw hulpvraag het 

beste past. In sommige gevallen kan worden volstaan met een advies. 

Herhaalrecepten 

Als u uw medicijnen voor 11.00 uur bestelt, liggen deze 2 werkdagen later voor u 

klaar. Aanvragen kan  

• telefonisch: 0595-422490, keuzemenu toets 2 

• inleveren van uw etiket in de bus aan de zijkant van het gebouw 

• de website www.huisartsenpraktijkwarffum.nl 

• de app Uw Zorg Online 
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Huisartsen 

P.F. van Lune | J. Webster | M.J.A. van den Brink | E.E.A. Meijer 

Digitale ondersteuning 

Via de website www.huisartsenpraktijkwarffum.nl en de app UwZorgonline staan 

diverse digitale mogelijkheden voor contact (o.a. aanvragen econsult, afspraken 

maken, herhaalrecepten aanvragen) met onze praktijk tot uw beschikking. U vindt 

hier ook meer informatie over onze praktijk en andere gezondheidsinformatie.   

U kunt ook uw dossier inzien op uw telefoon of computer. U ziet dan bijvoorbeeld 

de adviezen van de huisarts, de uitslag van uw onderzoek en uw lijst met 

medicijnen. 

U dient zich eenmalig aan te melden via de website, waarna u veilig kunt inloggen 

op de patiëntenportaal en de app. De app werkt met dezelfde inlogcodes. 

Urineonderzoek 

Uw urinemonster kan ’s ochtends voor 10.00 uur worden ingeleverd voorzien van 

naam en geboortedatum  

Opvragen uitslagen 

De assistente staat  u  ’s middags graag te woord om uw uitslagen met u te 

bespreken. 

Praktijkondersteuners (POH) 

De POH ondersteunt en neemt taken over van de huisarts. Ze zijn betrokken bij 

zorg voor patiënten met chronische aandoeningen, ouderenzorg, geestelijke 

gezondheidszorg, psychosociale problemen en kinder-/jeugdproblematiek 

Afwezigheid/waarneming  

Tijdens vakantie en nascholingen nemen de huisartsen voor elkaar waar. Waar 

nodig wordt een waarnemer ingeschakeld. 
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