Huisartsenpraktijk Dr. S.M. Terng & J.C.T. de Vries
Nassauplein 26
2681 HB Monster
Tel: 0174-287813
Spoed: 0174-245942
Fax: 0174-280667
Website: www.praktijkterngdevries.nl
De praktijk is elke werkdag geopend van 07:30 tot 12:30 uur en van 14:00 tot 17:00uur. De spoedlijn
blijft tussen 12:30-14:00uur bereikbaar. Om u een zo goed mogelijke zorg te kunnen bieden, wijzen
wij er op dat sommige diensten uitsluitend op bepaalde tijden worden geboden.
Aan de telefoon krijgt u een keuze menu Toets nr. 1 : Spoedlijn
Toets nr. 2: Herhaalreceptenlijn
Toets nr. 3: Assistente
07:30 – 12:30

14:00 – 17:00

U kunt bellen voor het maken van afspraken, algemene vragen.
U kunt een afspraak maken voor het telefonisch spreekuur van de huisarts (de huisarts belt u terug
tussen 13:30 – 14:00 uur, bij drukte kan dit later worden.)
Denkt u een blaasontsteking te hebben, kunt u de urine laten controleren.
- Ochtend urine (binnen 2 uur inleveren, anders in de koelkast bewaren)
- Goed afgesloten potje voorzien van naam en geboortedatum.

07:30 – 10:00 Een huisbezoek aanvragen.

12:30 – 14:00 Is de praktijk gesloten.
Voor acute gevallen kunt u bellen op het praktijknummer en kiest u nr. 1, of u kunt
de spoedlijn bellen (0174-245942)

Herhaal medicatie:
- Telefonisch keuze nr. 2, u kunt uw gewenste medicatie 24 uur per dag inspreken.
- Via mijn gezondheid.net. Aanmelden kan via www.praktijkterngdevries.nl
- Herhaalrecept@praktijkterngdevries.nl
Email wordt volgens de huidige richtlijn niet als veilig gezien voor privacy gevoelige informatie.
Maak dus zoveel mogelijk gebruik van mijngezondheid.net.
Medicatie voor 11:00 uur besteld kunnen de volgende werkdag na 16:00 uur bij de apotheek
afgehaald worden.
Avond-, nacht- en weekenddienstregeling: In de avonduren en in het weekend is de praktijk gesloten.
Voor medische spoedhulp verwijzen wij u dan ook naar de Huisartsenpost Westland, zij werken
uitsluitend op afspraak, bel dus eerst even naar 0174-638738

