
 

Praktijkfolder Olgers en Cornelissen 

Panhuis 52 
6941 BZ Didam 
Telefoon: 0316-223147 
Fax: 0316-226319 

www.olgersencornelissen.praktijkinfo.nl 

 

Welkom bij Huisartsenpraktijk Olgers en Cornelissen 

Welkom op de website van onze huisartsenpraktijk. Op deze site treft u informatie m.b.t. 
onze openingstijden, onze werkwijze en contactgegevens. 

Voor levensbedreigende situaties bel 112 

Voor dringende spoed binnen kantoortijden bel 0316-223147 (keuze 1 in het menu) 

Voor dringende spoed buiten kantoortijden bel 0900-1598 (Huisartsendienst) 

Praktijkinformatie 

De praktijk is dagelijks geopend van 8:00-17:00 uur. Op woensdagmiddag is de praktijk vanaf 
13:00 uur gesloten. 

Wij hebben overleg van 10.30-11.00 uur en lunchpauze van 12:30-13:00 

Het assistentespreekuur is van 14:00-15:00, de praktijk is dan alleen bereikbaar voor 
spoedgevallen. 

 Telefonisch keuzemenu: 

1. dringende spoed 

http://www.olgersencornelissen.praktijkinfo.nl/


2. receptenlijn 

3. uitslagen 

4. assistente 

  

 Openingstijden 

  

Openingstijden van tot 

Maandag 08:00 17:00 

Dinsdag 08:00 17:00 

Woensdag 08:00 13:00 

Donderdag 08:00 17:00 

Vrijdag 08:00 17:00 

Op woensdagmiddag is de praktijk gesloten, u kunt bij spoedvragen bellen met de praktijk van 
dokter Dani (0316-221500) of dokter Marissink / van Luijn (0316-226566). 

Tijdens vakantie of nascholing kunt u contact opnemen met dokter Dani in het 
gezondheidscentrum (0316-221500) 

Afspraak maken 

Spreekuur op afspraak 

Het spreekuur wordt gehouden op iedere werkdag. Voor het spreekuur moet u altijd vooraf 
een afspraak maken. 
 
U kunt voor een afspraak de praktijk bellen op werkdagen tussen 8:00 en 10:30. Voor 
het opvragen van uitslagen kunt u gebruik maken van het telefonisch spreekuur, iedere dag 
(behalve woensdagmiddag) tussen 13:00 en 13:30. 
 
Bij het maken van een afspraak zal de assistente vragen naar de reden van uw contact. Ze is 
daartoe opgeleid en doet dat om zo goed mogelijk een inschatting te maken van de aard en 
spoedeisendheid uw eventuele klachten. De assistente is (net als de huisarts) verplicht om 
vertrouwelijk met uw informatie om te gaan. 
 
Meer tijd 
 
Heeft u meerdere klachten of vragen? Geef het aan bij het maken van de afspraak, we 
kunnen er rekening mee houden in onze agenda. 



 
Wanneer het niet mogelijk is om zelf naar de praktijk te komen, dan kan de huisarts u ook 
thuis bezoeken. De assistente beoordeelt, eventueel samen met de huisarts, of een 
huisbezoek afgelegd wordt. Het huisbezoek is niet bedoeld voor mensen die geen tijd of geen 
vervoer hebben om naar het gewone spreekuur te komen. 
 

Telefonisch spreekuur 

Telefonisch spreekuur van de assistente 
Het nummer voor het telefonisch spreekuur is: 0316-223147 
Voor eenvoudige vragen en opvragen van uitslagen kunt u gebruik maken van het telefonisch 
spreekuur. Dat heeft als voordeel dat u niet naar de praktijk hoeft te komen. De assistente zal 
uw vraag zo goed mogelijk beantwoorden en zo nodig met de artsen overleggen. 

 
Het telefonisch spreekuur met de assistente vindt iedere werkdag plaats dag tussen 13:00 en 
13:30 (behalve de woensdag) 

  

Avond-,nacht- en weekenddienst 

Huisartsenpost/doktersdienst 
 
De waarneming 's avonds, 's nachts en in het weekend is geregeld door de 
huisartsenpost/doktersdienst. Op de huisartsenpost werken alle huisartsen in de regio samen. 
U dien vooraf te bellen met 0900-1598 
 
Openingstijden 
Iedere werkdag na 17:00 en op zaterdag en zondag en op feestdagen is de huisartspost 
geopend. 

Afspraken 
 
Houdt bij het maken van een afspraak uw verzekeringsgegevens bij de hand. 
 
Adres huisartsenpost 
 
Het adres van de huisartsenpost is: 

Hunneveldweg 14b, 6903 ZN Zevenaar (alle avonden tot 23:00 en overdag in weekend tot 
23:00) 

Broekstraat 7, 6882 GZ, Velp (alle nachten van 23:00 -  8:00) 



Huisbezoek 

Huisbezoek 
Wanneer het niet mogelijk is om zelf naar de praktijk te komen, dan kan de huisarts u ook 
thuis bezoeken. Bijvoorbeeld omdat u te ziek, (tijdelijk) gehandicapt of slecht ter been bent. 
Wilt u een huisbezoek voor dezelfde dag aanvragen bel dan s.v.p. voor 10.30 uur. 
 
De assistente beoordeelt, eventueel samen met de huisarts, of een huisbezoek afgelegd 
wordt. 
 
In de praktijk zijn de mogelijkheden voor onderzoek en behandeling beter. 
 
Het huisbezoek is niet bedoeld voor mensen die geen tijd of geen vervoer hebben om naar 
het gewone spreekuur te komen. 

Assistentie en praktijkondersteuning 

De assistente staat u als eerste te woord wanneer u met de praktijk belt. Ze maakt afspraken 
voor het spreekuur, de huisbezoeken en het telefonische spreekuur. Zij weet het antwoord op 
veel praktische vragen, bijvoorbeeld over verwijzingen en recepten. U kunt haar ook bellen 
voor uitslagen van urine- of bloedonderzoek en voor herhalingsrecepten.  
 
U kunt bij de assistente verder terecht voor: 

• Herhaalrecepten 

• Het meten van de bloeddruk 

• aanstippen van wratten 

• verbinden van wonden 

• oren uitspuiten 

• hechtingen verwijderen 

• zwangerschapstest 

• urine onderzoek 

• suiker- en Hb-controle 

• uitstrijkjes (in het kader van het bevolkingsonderzoek) 

• zwachtelen en tapen 

• verstrekken van informatiefolders 



 
Maak hiervoor telefonisch een afspraak, op werkdagen tussen 8:00 en 10:30  

Daarnaast werken wij met 4 praktijkondersteuners: 

• Simone Delsing werkt op maandagochtend, dinsdagochtend en de hele donderdag als 
verpleegkundige voor ouderenzorg en astma/COPD. 

  

• Dorret te Pas werkt de hele dinsdag als diabetesverpleegkundige.  

  

• Erwin Prins werkt op dinsdagmiddag, donderdagochtend en vrijdagochtend als 
medewerker GGZ. 

  

• Laureen Broer werkt op dinsdag en woensdagochtend als verpleegkundige Hart- en 
vaatziekten 

 


