
 
 
Spreekuur 
Dagelijks is er een spreekuur op afspraak. U kunt voor een afspraak op werkdagen de praktijk bellen tussen 8:00 en 10:00 
uur. Voor een optimale planning van het spreekuur zal de assistente u vragen naar de reden van uw komst. De assistente is 
(net als de huisarts) verplicht om vertrouwelijk met uw informatie om te gaan.  
 
Een consult duurt 10 minuten. Als u denkt meer tijd nodig te hebben of meer dan één klacht wilt bespreken, kunt u dit 
aangeven bij de assistente.  
 
Er wordt spreekuur gehouden in Bolsward, Nijland en Blauwhuis.  

 
Telefonisch spreekuur 
De praktijk heeft geen telefonisch spreekuur. Voor korte vragen of uitslagen van onderzoek kunt u ‘s ochtends bellen met 
de assistente. Zo nodig zal zij de vragen bespreken met de huisarts. Er bestaat tevens de mogelijkheid om met de assistente 
af te spreken dat de huisarts u later op de dag terugbelt over uitslagen of andere vragen. 

 
Avondspreekuur 
Op woensdag na sluitingstijd is er de mogelijkheid om een avondspreekuur te bezoeken. Dit spreekuur is speciaal bedoeld 
voor mensen die overdag geen of weinig gelegenheid hebben om op de reguliere spreekuren te komen.  Het 
avondspreekuur is op afspraak en bedoeld voor planbare zorg.  

 
Huisbezoek 
Wanneer het niet mogelijk is om zelf naar de praktijk te komen, dan kan de huisarts u ook thuis bezoeken. Bijvoorbeeld 
omdat u te ziek, (tijdelijk) gehandicapt of slecht ter been bent. De assistente beoordeelt, eventueel samen met de huisarts, 
of een huisbezoek afgelegd wordt. In de praktijk zijn de mogelijkheden voor onderzoek en behandeling beter.  
 
Het huisbezoek is niet bedoeld voor mensen die geen tijd of geen vervoer hebben om naar het gewone spreekuur te 
komen. De huisbezoeken worden meestal aan het eind van de ochtend afgelegd.  

 

Assistente spreekuur 
U kunt een afspraak maken met de doktersassistente voor het meten van de bloeddruk of een bloedsuiker, voor oren 
uitspuiten, injecties, wondcontrole en het verwijderen van hechtingen.  

 
Praktijkondersteuning 
De Praktijkondersteuner is opgeleid om de huisarts te ondersteunen in de zorg voor chronisch zieke mensen, mensen die 
net ontslagen zijn uit het ziekenhuis en kwetsbare ouderen. Zij houdt spreekuur voor mensen met diabetes mellitus, 
hypertensie, astma en COPD en stoppen met roken. 

 
Praktijkondersteuning-GGZ (SPV) 
De werkzaamheden van de praktijkondersteuner-GGZ richt zich op een breed gebied van de psychische en/of sociaal 
psychiatrische problematiek. Zij houdt spreekuur voor mensen met uiteenlopende klachten op sociaal, emotioneel of 
psychiatrisch gebied.  

 
Spoedgevallen 
Bel 112 bij een levensbedreigende situatie! 
 
Voor spoedgevallen tijdens kantooruren kunt u altijd direct terecht. Als u van tevoren belt of laat bellen, wordt rekening 
gehouden met uw komst. U kunt bellen op telefoonnummer 0515-572467. 

 
Dokterswacht 
De waarneming ’s avonds, ’s nachts of in het weekend is geregeld door de Dokterswacht Friesland. Voor medische 
spoedgevallen die niet kunnen wachten tot de volgende werkdag kunt u contact opnemen met telefoonnummer 0900-112 
7 112. 

 



De Dokterswacht is iedere werkdag geopend van 17:00 tot 8:00 uur en op zaterdag, zondag en feestdagen. 

 

Herhaalrecepten 
U kunt 24 uur per dag uw medicatieherhaling inspreken op de receptenlijn. Deze kunt u bereiken via het keuzemenu nadat 
u de praktijk heeft gebeld. Ook kunt u via de website uw herhalingen aanvragen. Medicijnen op werkdagen besteld voor 
12:00 uur kunnen de volgende werkdag worden afgehaald. 

 
Urinecontrole 
Bij klachten van een blaasontsteking kunt u ’s ochtends tussen 8:00 en 10:00 uur urine inleveren op de praktijk. Urinepotjes 
zijn verkrijgbaar bij drogist of apotheek; schrijf uw naam en geboortedatum er duidelijk op. Bij het inleveren zal u worden 
gevraagd welke klachten u heeft. 

 
 
 
Uw juiste gegevens? 
 
U helpt ons door tijdig een adreswijziging of verandering van zorgverzekeraar door te geven. Ook is het erg 
belangrijk om een juist (mobiel) telefoonnummer van u te hebben. Natuurlijk gaan wij vertrouwelijk met uw 
gegevens om.  
 
Indien u gaat verhuizen kunt u niet in alle gevallen ingeschreven blijven. Informeert u hierover bij de assistente. 
 
 
 

Adres 
Gezondheidscentrum Bolsward 
Thomasstraat 3A  
8901XJ  Bolsward 
 
Overige spreekuurlocaties: 
Nijland  Hottingawei 8 
Blauwhuis Teatskehûs, Vitusdyk 2 

 
Telefoonnummers (0515 -) 
Praktijk   569232 
Spoedlijn  572467 
Herhaalrecepten  569232 

 
Dokterswacht Friesland 
Telefoon  0900-112 7 112 

 
Openingstijden 
De huisartspraktijk is, uitgezonderd dinsdagmiddag, iedere werkdag geopend van 8:00 tot 17:00 uur.  
 
Op dinsdagmiddag is de praktijk gesloten voor administratieve werkzaamheden. De waarneming voor 
spoedeisende zaken die niet kunnen wachten tot de volgende dag wordt gedaan door huisarts Verburg in 
Bolsward, telefoon 0515-572462. 
 

Beltijden 
8:00 – 10:00 uur 
Maken van afspraken of het aanvragen van visites 
 

8:00 – 10:00 en 14:00 – 15:00 uur 
Uitslagen opvragen, adviezen van doktersassistente 



 

10:15 – 10:45 en 12:30 – 13:30 uur 
Pauze; wel bereikbaar voor spoedgevallen 

 


