
Praktijkinformatie

Huisartsenpraktijk Thermion
voor persoonlijke en wijkgerichte zorg



Telefonische 
bereikbaarheid
Maandag t/m vrijdag tussen
8.00 - 17.00 uur.
Tussen 10.00 - 10.30 uur is de praktijk 
alleen bereikbaar voor spoed.

Spreekuren
Spreekuren alleen op afspraak. Indien 
u meer tijd wenst dan 10 minuten kunt 
u verzoeken om een dubbele afspraak 
van 20 minuten. We bieden een
ochtend- en avondspreekuur aan. 
Kijk voor de precieze tijden op
www.huisartsenthermion.nl

Huisbezoek
Wanneer u niet naar de praktijk kunt 
komen, kunnen wij een huisbezoek
bij u afleggen. Wij vragen u hiervoor
‘s ochtends voor 10.00 uur te bellen.

Contact



Uitslagen
Bij voorkeur via de e-mail: 
huisartsen@thermion.nl.

Vermeld uw naam, geboortedatum 
en om welke uitslag het gaat.
Uw uitslagen kunt u ook telefonisch 
opvragen, bij voorkeur na 10.30 uur.

Hulp buiten kantooruren
Voor zorg die niet kan wachten tot de 
volgende werkdag kunt u contact 
opnemen met de huisartsenpost (CHN). 
Telefoonnummer: 0900-8880

Telefonisch spreekuur
Indien u telefonisch contact wilt met 
een van de artsen, dan kan een 
telefonisch consult worden ingepland.

E-consult
Een contact per e-mail met uw huisarts 
kunt u aanvragen via onze website 
onder “online contact met de praktijk”. 

Patiënten app
Wij bieden al onze patiënten van 18 
jaar en ouder de app MijnHuisarts aan. 
Hiermee kunt u:
• uitslagen inzien;
•  inzage in (een deel van) uw eigen 

dossier;
•  afspraken maken/inzien bij uw 

huisarts;
• herhaalrecepten aanvragen;
•  gegevens toevoegen aan uw 

dossier.
Heeft u interesse? Vraag de assistente 
hoe u de app kunt installeren. 



Recepten
Tijdens het spreekuur voorgeschreven 
recepten worden direct doorgestuurd 
naar de apotheek in Thermion, tenzij u 
heeft aangegeven een andere apotheek 
te hebben. De medicatie wordt door de 
apotheek direct voor u klaargemaakt.

Herhaalrecepten
Herhaalmedicatie kunt u inleveren in de 
brievenbus links naast de hoofdingang 
bij Thermion. U kunt ook een aanvraag 
doen via onze website
www.huisartsenthermion.nl of via
onze app MijnHuisarts.

Medicatie die op werkdagen voor 
10.00 uur is ingeleverd of aangevraagd
ligt de volgende werkdag na 16.00 uur 
klaar of wordt tussen 15.00 - 18.00 uur 
de volgende dag bij u bezorgd.

Indien u chronische medicatie gebruikt 
kunt u ook een verzoek tot automatisch 
herhalen indienen bij de apotheek 
(“pro-actief herhalen”). De medicatie 
wordt dan 3 maandelijks automatisch 
voor u herhaald en voor u klaargelegd 
of bij u thuis bezorgd.    

Klachten en complimenten
Ons beleid is erop gericht om u hoog-
waardige zorg te geven in een ver-
trouwde sfeer. Wij hopen dan ook dat u 
eventuele klachten open bespreekt met
een van ons. Ook complimenten 
ontvangen wij graag. U vindt onze 
uitgebreide klachtenprocedure op onze 
website www.huisartsenthermion.nl

Wetenschappelijk
onderzoek
Onze academische praktijk heeft een 
relatie met het het Radboudumc.  
Vaak is er een huisarts in opleiding, 
co-assistent, of student geneeskunde  
in de praktijk aanwezig.

Daarnaast werken wij mee aan weten-
schappelijk onderzoek, o.a. naar allerlei 
nieuwe ontwikkelingen in de gezond-
heidszorg. Dit kan betekenen, dat we u 
vragen deel te nemen aan een weten-
schappelijk onderzoek. Ook leggen we 
gegevens vast over ziektes en aandoe-
ningen. Deze gegevens worden strikt 
vertrouwelijk en in overeenstemming 
met de regels van de privacywetgeving 
behandeld. Uiteraard kunt u altijd 
weigeren aan onderzoek mee te doen.

Medicatie



Dr. Harriet VreugdenhilDrs. Julian Kiers Dr. Henk Schers

Dr. Nynke Scherpbier
(Unit A en B)

Unit A

Huisartsen Thermion

Drs. Noortje van Laanen

Dr. Hilde LuijksDr. Floris van de Laar Drs. Rogier Jaspers 

Unit B



Huisartsenpraktijk Thermion
Thermionpark 9
6663 MM Lent

024-30 94 500
(Afspraken, informatie en spoed)

0900-8880
(Spoed buiten kantooruren )

Fax: 024-30 94 598
E-mail: huisartsen@thermion.nl

www.huisartsenthermion.nl

Samenwerking
Wij werken in het academisch gezond-
heidscentrum Thermion samen met de 
volgende disciplines: apotheek, kinder- 
en volwassen psychologen, fysio- en 
oefentherapie, verloskundigen, 
diëtisten, wijkverpleegkundigen,  
logopedisten,oedeemtherapeut, 
podotherapie, podoloog, tandarts en 
het sociaal wijkteam (www.thermion.nl).

 


