• Spoedgevallen:

- hechten van snijwonden
- stelpen van neusbloedingen

• Vrouwen:

- voorschrijven van een geschikt voorbehoedsmiddel
- uitstrijkjes / borstonderzoek
- opsporen en behandelen van seksueel overdraagbare aandoeningen
- vaststellen van een zwangerschap en zwangerschapsbegeleiding i.s.m.
gynaecoloog of vroedvrouw
- plaatsen van spiraal
- menopauze

/

Alleen de huisbezoeken, aangevraagd voor
10.00, kunnen we dezelfde dag zeker nog
behandelen.
Wij willen het aantal huisbezoeken graag
beperken.
We verzoeken u daarom op raadpleging te
komen, indien mogelijk.
/

Alle preventieve onderzoeken en begeleiding, o.a.
- diabetes
- hart- en vaatziekten
- rookstop

Gelieve voor afspraken te bellen tussen
08.00 en 12.00 of deze te reserveren via onze
website.
Avond

• Preventie:

Belangrijke informatie

HUISARTSENPRAKTIJK
HUISARTSENPRAKTIJK

MEDITÉ

Middag

Alle leeftijden kunnen bij ons terecht. Hieronder vindt u een aantal van de
medische diensten die we verstrekken. Wanneer het nodig is, verwijzen wij
u natuurlijk door naar de geschikte specialist.

Raadplegingen enkel na afspraak (telefonisch of via website).

Wat kunnen wij voor u doen?

• Kinderen:

Gelieve op elke raadpleging een klevertje van
het ziekenfonds mee te brengen.

Narcissenlaan 7 Bus 1
9140 Steendorp

• Kleine heelkunde:

Voor voorschriften dient u zelf op raadpleging
te komen.

Tel. Narcissenlaan
03 7747 Bus
301 31

• Zorgtrajecten
• Longfunctie-onderzoek
• Palliatieve zorgen

vrijdag

woensdag

dinsdag

donderdag

HAIO, huisarts in opleiding

- bloedafname en/of urine-onderzoek
- elektrocardiografie

Dr. Bo Dullaert

• Pre-operatieve onderzoeken:

Dr. Frauke Scheers

- huidletsels (o.a. cysten) verwijderen
- wratten bevriezen of uitbranden
- ingegroeide teennagels verwijderen
- uitsnijden van eksterogen

maandag

- vaccinaties
- opvolgen van groei en ontwikkeling
- ziektes en ongevallen

Dr. Bert Selleslags

- prostaatklachten en -onderzoek
- erectieproblemen
- opsporen en behandelen van seksueel overdraagbare aandoeningen

Ochtend

• Mannen:

Gelieve voor medische vragen, labo- en
radiologie-uitslagen enkel te bellen tussen
17.00 en 18.00.

Dr. Bert Selleslags
Dr.Frauke
Bert Selleslags
Dr.
Scheers
Dr.
Frauke
Scheers
Dr. Tom Amant
Dr. Bo Dullaert
Dr. Annelies
Lefebure

HAIO

9140 Steendorp
www.medite.be

Tel 03 774 30 31
www.medite.be

Raadplegingen

		

Telefonisch contact

De praktijk is elke werkdag open van 08u00-12u00 en 13u00-19u00.

U belt het secretariaat voor:

Er is heel de dag consultatie (zie uurschema).

• afspraken voor raadpleging: 08u00 - 12u00 en 13u00 – 17u00
• praktische vragen:		
08u00 - 12u00 en 13u00 – 17u00

Gelieve voor een afspraak te bellen tussen 08u00 en 12u00 of deze te
reserveren via onze website. Indien u later belt dan 12u00 kunnen wij
geen afspraak op dezelfde dag garanderen.

U belt met een arts voor:

Globaal Medisch Dossier
Het GMD bundelt al uw medische gegevens op één plaats. Zo kunnen
we bij verwijzing de noodzakelijke informatie uit dit dossier meegeven.
Dit GMD wordt elk jaar vernieuwd.
Met een GMD geniet u van een vermindering van 30% op het remgeld
voor elke raadpleging en bij elke arts in onze praktijk. Dit geldt ook voor
huisbezoeken bij chronische patiënten en patiënten vanaf 75 jaar.

• medische vragen, labo- en radiologie-uitslagen: 17u00- 18u00

1 patiënt = 1 afspraak = 1 consultatie
Voor de volgende raadplegingen voorzien we extra tijd(30min):
verzekeringsonderzoek, zuigelingonderzoek, pre-operatief onderzoek
en een moeilijk gesprek. U kan hiervoor het secretariaat bellen of via de
online-agenda zelf regelen. Een heelkundige ingreep wordt gepland in
samenspraak met de arts.
Gelieve ons tijdig te verwittigen wanneer u een gemaakte
afspraak niet kan nakomen.

Om wettelijke redenen mogen we niet ingaan op telefonische vragen
naar voorschriften en invullen van attesten. Hiervoor dient u dus zelf
langs te komen op de raadpleging.

Samenwerking
De huisartsen werken zeer nauw samen om uw medisch dossier zo goed
mogelijk te beheren.

Continuïteit
Tijdens het weekend (vrijdag 19u00 - maandag 08u00) is er voor
dringende medische hulp een wachtarts bereikbaar via
Wachtpost Waasland, gelegen Prinses Joséphine Charlottelaan
21/D - 9100 Sint-Niklaas (www.wpwaasland.be).
Tijdens de week kan u na 19u00, voor dringende gevallen, een beroep
doen op de wachtarts van uw gemeente.

Elke arts heeft toegang tot het volledig medisch dossier van elke patiënt.

Huisbezoeken
Huisbezoeken worden telefonisch aangevraagd tussen 08u00 en 10u00.
Indien u later belt dan 10u00 kunnen wij geen huisbezoek op dezelfde
dag garanderen.
Wij vragen u om enkel huisbezoeken aan te vragen als u zich om
medische redenen niet naar de praktijk kan verplaatsen. In het kabinet
beschikken we over de ideale omstandigheden om u zo goed mogelijk
te helpen.
Bij urgenties komt de arts die vrij is, u heeft dan geen arts naar keuze.

HAIO
Een HAIO, huisarts in opleiding, is een afgestudeerde arts.
Hij of zij moet nog een stageperiode van 3 jaar afwerken. In onze praktijk
willen we een HAIO de kans geven om te groeien tot een volwaardige
huisarts.

Centrale oproepnummers:
• Huisartsen wachtdienst
Voor Temse-Steendorp-Tielrode: 03 711 27 49
Voor Rupelmonde-Bazel-Kruibeke: 03 711 10 30
Tijdens het weekend:
03 361 03 61

We staan hen bij in hun dagelijkse praktijkvoering.
Voor uiterst dringende hulpverlening kan
u natuurlijk steeds beroep doen op de noodnummers:

ID

Identiteitskaart

Gelieve op elke raadpleging u aan te melden aan het onthaal met uw
identiteitskaart of ISI + kaart. Dit is in het belang van uw GMD en terugbetaling van het ziekenfonds.

Bloedafname
U dient enkel nuchter te zijn voor bloedafnames waarbij suiker-, cholesterol- of leverwaarden bepaald worden. Alle andere afnames zijn tijdens
elke consultatie mogelijk.
Nuchter = niet eten en enkel water drinken na 20u00 de dag voordien.

• Brandweer en
ambulance:
• Politie:
• Antigifcentrum:

112
101
070 245 245

