
 
Walgang 95 4931 DH  Geertruidenberg 

 

Dr. Jacobs, Dr. Lammers & Dr. Smits   0162-51 24 44 

www.huisartsenjls.nl 

 

Dr. Wisse, Weltevrede & Segeren    0162-51 27 77  

www.weltevrede-wisse.praktijkinfo.nl 

 

Spoed buiten kantooruren: Huisartsenpost Oosterhout 0162-43 50 00 

 

Openingstijden: 

De praktijk is geopend van 08.00-17.00 uur.   

- Van 10.30-11.00 uur is de praktijk gesloten ivm overleg. 

- Van 12.30-13.30 uur is de balie gesloten ivm lunch pauze. Voor spoed kunt u ons bellen via   

  het belletje bij de balie.  

- Van 12.30-14.30 uur is de telefoon gesloten ivm pauze + administratie. Voor spoed kunt kiezen   

voor keuze 1.  

 

Afspraken en visites: 

Elke werkdag maken wij afspraken van 08.00-10.00 uur. Het streven is om iedereen dezelfde dag 

een afspraak aan te kunnen bieden. Het is beperkt mogelijk om een afspraak vooruit in te 

plannen.  

 

Telefonisch spreekuur: 

U kunt zich voor het telefonisch spreekuur aanmelden bij de assistentes tussen 08.00-10.00 uur. 

U wordt dezelfde dag door de huisarts terug gebeld. Het telefonisch spreekuur is bedoeld voor 

korte duidelijke vragen aan de huisarts. De assistente zal u vragen waar het om gaat, zodat de 

huisarts in staat is van te voren het een en ander voor u uit te zoeken.  

 

Recepten: 

Voor recepten die u voor het eerst bestelt, moet een afspraak gemaakt worden.  

Herhaal recepten kunt u bestellen via de praktijklijn, keuze 2. U kunt achtereenvolgens uw naam, 

geboortedatum en uw medicijnen inspreken.  

De recepten liggen 2 werkdagen later ná 16.00 uur bij de apotheek voor u klaar. Mocht het recept 

bij u bezorgd moeten worden, kunt u dit aangeven, het recept wordt dan (ook na 2 werkdagen) bij 

u thuis bezorgd.  

 

Assistentenspreekuur: 

De assistentes hebben elke werkdag een eigen spreekuur. Er is tussen 11.00-12.00 uur een vrij 

spreekuur voor: wratten, bloeddrukmeting en injecties. U kunt zich hiervoor melden bij de 

assistente aan de balie. U wordt geholpen op volgorde van binnenkomst.  

Verder is er op de middag een afsprakenspreekuur voor: oren uitspuiten, ECG, injecties en andere 

onderzoeken die door de assistente uitgevoerd kunnen worden. Hiervoor kunt u telefonisch een 

afspraak maken.  

 

Voor meer informatie over de praktijk verwijs ik u naar de website (zie hierboven). 


