Het team van
Huisartsenpraktijk Verdilaan
Dr. N. Yacoub-Shadda, huisarts
Praktijkmanager
Praktijkverpleegkundige Somatiek
Praktijkassistentes
Praktijkondersteuner Psychiatrie Jeugd
en Volwassenen
Centrale huisartsenpost
Avond-nacht-en weekenddiensten
Van 17.00 uur tot 08.00 uur,
in het weekend en op de feestdagen
kunt u voor spoedgevallen contact
opnemen met de centrale
huisartsenpost Almelo “CHPA”
Telefoonnummer: 088-5880588
Waarneming
Bij afwezigheid van uw huisarts wordt
er waargenomen door één van de
onderstaande huisartsen:
Dr. Groenewold
452366
Dr. Heikens
861780
Dr. Hofman
813178
Dr. Kwee
826886
Dr. Hendriks en Olthuis
812832

U kunt bij
Gezondheidscentrum Verdilaan
ook terecht voor:
Carintreggeland
Thuiszorg
Diëtist
Psycholoog
Wijkverpleegkundige
SHO
Centra voor medische diagnostiek
Bloedafname
Echografie
Fundoscopie
Wender podotherapie
Voetencentrum

Huisartsenpraktijk Verdilaan
Dr. N. Yacoub-Shadda, huisarts
Verdilaan 3
7604 JV Almelo
www.verdilaan.nl
Algemeennummer
0546-812265
Dan keuze menu
Spoed
1
Assistente
2
Herhaalrecept
3
24 uur / 7 dagen per week

Spreekuur
Er zijn uitsluitend spreekuren volgens
afspraak. Van 8.00-12.00 uur kunt u
afspraak maken.
Voor een afspraak wordt 10 minuten
gereserveerd. Denkt u meer tijd nodig
te hebben, of hoeft u meer dan ’één
klacht, dan verzoeken we u dit bij het
maken van de afspraak te melden.
Bij het maken van een afspraken zal de
assistente vragen naar de reden van
het consult, dit is om adequate
inschatting te kunnen maken en
rekening met de tijdsplanning hoeft
deze vraag niet altijd te beantwoorden.
De assistentes zijn bevoegd om bij
specifieke klachten een advies te geven
volgens geldende richtlijnen.
Huisbezoek
In situatie waarin uw toestand het niet
toelaat om naar de praktijk te komen,
kunt u een huisbezoek aanvragen,
indien mogelijk voor 10.30 uur.
Wij ontvangen u echter bij voorkeur op
de praktijk omdat daar alle medische
faciliteiten aanwezig zijn.

Spoedgeval
Heeft u een levensbedreigende situatie
bel dan eerste 112. Heeft u tijdens
werkdagen zeer dringend medische hulp
nodig:
Bel het praktijknummer:
0546-812265 en toets 1.
Uitslagen/telefonisch consult
Voor uitslagen kunt u bij de bij de
assistentes terecht tussen
13.00- 14.00 uur.
U kunt ook via assistente telefonisch
overleg aanvragen met uw huisarts. De
assistente noteert het nummer waarop
u bereikbaar bent. We streven ernaar
dat u door de huisarts wordt
teruggebeld tussen 14.00-14.30 uur
of 16.30-17.00 uur.
Herhaalrecept
Voor herhaalrecepten belt u
24 uur / 7 dagen per week naar het
reguliere telefoonnummer
0546-812265. Bij het keuzemenu kiest u
voor optie 3. Spreek u persoonlijke
gegevens en herhaalrecepten in.
Recepten die voor 11.00 uur zijn
aangevraagd kunnen de volgende
werkdag na 11.00 uur bij de apotheek
worden opgehaald.

Praktijkverpleegkundige /
Praktijkondersteuner GGZ
De praktijkverpleegkundige en
praktijkondersteuner hebben een
medische HBO-opleiding gevolgd.
Praktijkverpleegkundige somatiek
begeleidt patiënten met chronische
ziekten o.a. diabetes, hart-vaat,
longziekten en osteoporose. Tevens
krijgt de zorg voor ouderen speciale
aandacht.
Patiënten met psychische klachten
worden begeleid door een
praktijkondersteuner GGZ Jeugd en
Volwassenen.
Zij zijn hier speciaal voor opgeleid en
houden eigen spreekuur. Zij werken
onder supervisie van uw eigen huisarts
en overleggen zo nodig.
Praktijkassistente
De assistentes hebben een medische
opleiding gevolgd en worden regelmatig
bijgeschoold. Ze zorgen voor goede
organisatie van de dagelijkse
werkzaamheden o.a. bloeduitslagen en
adviezen. Daarnaast verrichten zij kleine
medische handelingen zoals oor
uitspuiten, bloeddrukcontrole, wratten
aanstippen, uitstrijkjes maken,
wondbehandeling en dergelijke.

