
Huisartsenpraktijk

Remmerswaal & vd Bijl

010-420 93 36

E n k E l E  z a k E n  o p  E E n  R i j : 

praktijknummer:  

010-420 93 36

recepten aanvragen:      24 uur per dag

huisbezoek aanvragen: voor 11.00 uur

urine inleveren: voor 11.00 uur

uitslagen opvragen: na 14.30 uur

Huisartsenpost ijsselland: 

010-279 92 62

adres: Prins Constantijnweg 2,
  2906 ZC,  Capelle ad IJssel, 
 naast SEH IJssellandziekenhuis

www.hessedok.nl

Sinclair Lewisplaats 512
3068 ED Rotterdam
tel: 010 - 420 93 36
www.hessedok.nl

Huisartsen:

mw. M.a. Remmerswaal
woensdag afwezig

dhr. R. van der Bijl
dinsdag afwezig

mw. M.E. Cucinotta 
dinsdag en vrijdag aanwezig

praktijkassistentes:
Marga, Wilma en Zaineb

praktijkondersteuners:
Corine (somatiek)
Deborah (GGZ)

Huisartsenpraktijk
Huisartsenpraktijk

Remmerswaal & vd Bijl

esseDok

esseDok
esseDok



online 
Via onze website is het mogelijk om online afspraken te 

maken of, via email, een vraag te stellen. Dat is mogelijk 

door in te loggen bij “mijngezondheidsnet” en dat kan via 

de website “hessedok.nl”.

Wij zijn aangesloten op het LSP (Landelijk Schakel Punt) 

zodat de huisartsenpost en de apotheek belangrijke 

medische gegevens kunnen inzien. Dit kan alleen met uw 

toestemming. 

Recepten
Herhaalrecepten kunt u 24 uur per dag, 7 dagen in de 

week aanvragen via de receptenlijn. Via het praktijknummer 

toetst u ‘2’ in het keuzemenu.

Houdt uw medicijndoosjes of -etiketten bij de hand zodat u 

de gegevens volledig kunt doorgeven.

Medicijnen die u voor 16.00 uur aanvraagt, kunt u na 2 

werkdagen bij de apotheek van uw keuze afhalen.

Urine
U kunt dagelijks vóór 11.00 uur urine inleveren. Zorg ervoor 

dat de urine vers is en dat u een schoon potje gebruikt met 

daarop uw naam en geboortedatum. En vul aan de balie 

ons urine-klachtenbriefje in. Na 14.30 uur kunt u bellen 

voor de uitslag. 

assistente-spreekuur
U kunt op afspraak bij de assistentes terecht voor 

een aantal medische handelingen, o.a. voor bloed-

drukmetingen, injecties, bloedsuikermetingen, oren 

uitspuiten, wratten aanstippen en wondbehandeling. 

 

praktijkondersteuners
Corine is Praktijkondersteuner Somatiek: zij begeleidt 

mensen met chronische ziekten, zoals: diabetes mel-

litus, astma en COPD. Tevens levert zij ouderenzorg 

en ‘stoppen met roken’-begeleiding. 

Deborah is Praktijkondersteuner GGZ: Zij heeft een 

spreekuur ter ondersteuning bij psychische proble-

matiek. U kunt alleen via uw huisarts bij haar terecht.

Eventuele veranderingen na het uitbrengen van deze 

folder in 2017 vindt u op de goed bijgehouden web-

site terug.

Huisartsenpraktijk
openingstijden
De praktijk is op werkdagen open van 8.00 tot 17.00 

uur.

Telefonische bereikbaarheid
De praktijk is telefonisch bereikbaar van 8.00 tot 17.00 

uur. De assistente is bevoegd om telefonisch hulp-

vragen zelfstandig af te handelen. Er is altijd overleg 

met de huisarts. Bij een verzoek om een huisbezoek 

vraagt zij altijd om verdere details van uw klachten. 

Spoedgevallen
Voor spoedgevallen overdag kunt u ons bellen op 

010-420 93 36, toets ‘1’ schakelt automatisch door 

naar onze spoedlijn. Buiten kantooruren schakelt u op 

deze manier door naar de huisartsenpost bij het IJssel-

landziekenhuis. Tel. 010-279 92 62.  

Spreekuur
Een bezoek aan de huisarts kan alleen op  afspraak. 

Gemiddeld duurt dit 10 minuten. Als u meerdere 

vragen heeft, met meerdere personen komt of een 

langer gesprek wilt, heeft u meer tijd nodig. 

Overleg met de assistente: dit voorkomt lange wacht-

tijden. Als u verhinderd bent wilt u dan de afspraak 

tijdig afzeggen.

Huisbezoek
Een huisbezoek van de dokter is tussen 11.30 en 

14.00 uur. U dient dit aan te vragen voor 11.00 uur.

Telefonische afspraak
Als u één van de artsen telefonisch wilt spreken dan 

kunt u dit doorgeven aan de assistente. Zij zal met u 

afspreken wanneer u door de arts wordt teruggebeld. 
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