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Openingstijden
maandag t/m vrijdag

08.00 – 17.00 uur
(lunchpauze van 12.30 – 13.15 uur)  

Spoedgevallen
Bel: 5612598  keuze: 1

Bij een levensbedreigende situatie: bel 112 

Maken van een afspraak en andere vragen aan 
de assistente: 
- dagelijks telefonisch 
van  08.00 - 09.45 uur
van  10.30 – 11.30 uur
van  13.30 – 17.00 uur

Bel: 5612598 keuze: 4

- online afspraken maken kan na registratie via de 
website (na account koppeling door  
assistente).

Online service

Registratie is mogelijk via de webiste, zie “online 
service” of “online patiëntenportaal”. Binnen de 
portal is het volgende mogelijk:

- Dossierinzage 
- Labuitslagen inzien
- Afspraken maken
- Herhaalmedicatie aanvragen
- E-mail consult

Afspraak telefonisch spreekuur

Na telefonische aanvraag 5612598 keuze: 4 bij de 
assistente van 08.00 – 09.45 en van 
10.30 – 11.30 uur. De huisarts zal u dan binnen een 
vast tijdsblok terugbellen.

Kijk voor meer informatie op:

www.
huisartsenpraktijk-t-rak.

praktijkinfo.nl

Huisartsenpraktijk ‘t Rak V.O.F.
Schoenmakerstraat126

1825 CJ Alkmaar
072 5612598



E-mail consult                     
Na online aanmelden op het patiëntenportaal 
via de website, verkrijgt u via de assistente een 
account. Daarna is het stellen van een vraag aan 
de huisarts mogelijk via de website. Dit is niet 
bedoeld voor dringende zaken. U krijgt binnen 
twee werkdagen antwoord van uw huisarts.

Spreekuur chronische patiënten

Mevrouw van Gend, praktijkverpleegkundige, 
houdt op maandag, dinsdagochtend, 
donderdag en vrijdagochtend spreekuur voor 
begeleiding van patiënten met chronische aan-
doeningen zoals Diabetes Mellitus, COPD, Astma, 
hart- en vaatziekten, ouderenzorg, chronische 
wonden en eczeembehandeling.

Spreekuur Praktijkondersteuner GGZ

Voor psychische klachten kan de huisarts u 
verwijzen naar onze praktijkondersteuner GGZ of 
de praktijkondersteuner GGZ jeugd en kind.

Huisbezoek

Wanneer u om medische redenen niet naar de 
praktijk kunt komen kunt u een huisbezoek 
aanvragen voor 09.30 uur via 5612598 keuze: 4. 
Bedenk dat onderzoek op de praktijk vaak beter 
mogelijk is dan bij u thuis.

Aanvraag recepten

Herhaalmedicatie kan aangevraagd 
worden:

-      Bij voorkeur online, na aanmelding via  
 de website (na account koppeling)

- telefonisch via telefoonnummer   
 5612598 keuze: 2

- via de receptenbak; u kunt lege 
 medicijndoosjes in de daarvoor 
 bestemde bak in de hal van de 
 praktijk deponeren

Medicijnen die voor 09.30 uur zijn aangevraagd, 
liggen 4 werkdagen later na 16.00 uur klaar bij uw 
apotheek. U kunt zich bij de apotheek ook 
aanmelden voor de herhaalservice.

Opvragen uitslagen  

Bij voorkeur online, na registratie via de webiste, of
dagelijks tussen 13.30 – 15.00 uur bellen op 
nummer 5612598 keuze: 4. Indien mogelijk krijgt u 
de uitslag, anders wordt er een telefonische 
afspraak met de huisarts gemaakt.

Urine onderzoek

Bij vermoeden van een blaasontsteking kunt u uw 
urine laten nakijken in ons laboratorium. 
Inleveren voor 09.30 uur. Voor de uitslag zie: 
opvragen uitslagen.

Waarneming tijdens vakantie

Huisartsenpraktijk Koedijk,  
Hertog 2, Koedijk, tel.: 5613913
U kunt tijdens onze vakantie, voor gevallen die 
niet kunnen wachten tot we weer terug zijn, met 
hen contact opnemen. 
U vindt onze vakanties op onze website bij 
“Home”, onderaan de pagina onder kopje 
“wanneer is de praktijk gesloten”. 

Avond- nacht en weekend

Voor spoedgevallen op werkdagen na 17.00 uur 
en op zon- en feestdagen de hele dag, kunt u 
bellen naar de Huisartsenpost: telefoon  
072–5180618, Hertog Aalbrechtweg 5a te Alk-
maar. De post werkt op afspraak. De assistente zal 
samen met u de mate van spoed bepalen. 


