
DIENST- EN WAARNEEMREGELING GROEP 4 
Indien de praktijk gesloten is geldt een dienst- en waarneemregeling. 
Informatie hierover is altijd te verkrijgen via een mededeling bij de 
praktijkingang en op ons antwoordapparaat. 
 
Buiten kantooruren, d.w.z. tijdens de avond/nacht (van ’s middags 17.00 
uur tot de volgende dag 08.00 uur), maar ook tijdens de weekenden en op 
feestdagen kunt u een beroep doen op de Spoedpost, telefoonnummer 
088-588 0588. Deze dienst is uitsluitend bedoeld voor dringende gevallen, 
d.w.z. klachten waarmee u niet kunt wachten tot de volgende dag of tot na 
het weekend. Kom niet onaangekondigd, maar bel eerst; hiermee voorkomt 
u problemen. U wordt dan te woord gestaan door een ervaren 
doktersassistente. Zij overlegt met u of en wanneer u naar het spreekuur op 
de Spoedpost kunt komen. Zo nodig komt een huisarts bij u thuis. Verdere 
informatie vindt u op: www.chpa.nl. 
De spoedpost bevindt zich aan de achterzijde van het ziekenhuis 
Almelo. Vanaf de Weezebeeksingel volgt u de borden Spoedpost'. U komt 
dan op het parkeerterrein van de Spoedpost. Hier bevindt zich ook de 
dienstapotheek. 
 
Tijdens kantooruren, d.w.z. tussen 08.00 en 17.00 uur, kunt u indien de 
praktijk gesloten is t.g.v. vakantie- of snipperdagen, maar ook op 
donderdagmiddag, voor medische aangelegenheden altijd één van de 
huisartsen uit waarneemgroep 4 bereiken. 
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PRAKTIJKINFORMATIE 
 

In deze folder vindt u informatie over onze huisartsenpraktijk; leest u de 
folder aandachtig door en bewaar deze op een makkelijke plaats, 

bijvoorbeeld bij de telefoon of bij de zorgverzekeringskaart. 
De belangrijkste informatie vindt u in onderstaand kader. 

 
 
OPENINGSTIJDEN 
• maandag t/m vrijdag van 08.00 - 12.30 en van 13.30 - 17.00 uur 
• gesloten elke donderdagmiddag vanaf 12.00 uur 
 
PRAKTIJKNUMMER  491222 
• 08.00 - 10.15 uur: voor het maken van afspraken, het aanvragen van 

visites en (herhalings)recepten 
• 11.00 - 12.30 uur: voor telefonisch overleg, korte vragen en uitslagen 

van onderzoek 
 
SPOEDNUMMER  491333 
• uitsluitend bij levensbedreigende situaties terwijl het 

praktijknummer bezet is! 
 
TELNR. SPOEDPOST (HUISARTSENPOST)  088-588 0588 
• voor dringende gevallen buiten kantooruren, d.w.z. tijdens de 

avond/nacht (van ’s middags 17.00 uur tot de volgende dag 08.00 
uur), maar ook tijdens de weekenden en op feestdagen 

 
PRAKTIJKWEBSITE  www.rosarium.praktijkinfo.nl 
 
ONLINE-DIENSTEN  www.mijngezondheid.net 

A.L.M. Bergkamp, huisarts
P. Kooij, huisarts

Praktijk ‘Rosarium’
Deken Reijgerslaan 17

7602 GC Almelo
Tel  0546 – 491222



PRAKTIJKTIJDEN 
De praktijk is op werkdagen geopend van 08.00 tot 17.00 uur. Tijdens de 
overige uren en tijdens vakanties geldt een dienst- en waarneemregeling; 
leest u hiervoor de informatie op de achterkant van deze folder. 
Op donderdagmiddag is de praktijk altijd na 12.00 uur gesloten 
 
TELEFOONNUMMERS 
Via het praktijknummer 491222 krijgt u meestal de praktijkassistente aan 
de lijn; u kunt bij haar terecht voor afspraken en vragen. Deze lijn wordt 
veel gebruikt en kan dus wel eens bezet zijn. U helpt de assistente door de 
gesprekken kort te houden. 
Het spoednummer 491333 kunt u alléén gebruiken indien er sprake is van 
een levensbedreigende situatie, terwijl bovengenoemde praktijklijn bezet is. 
 
SPREEKUUR 
Er bestaat uitsluitend een spreekuur volgens afspraak; bij voorkeur ‘s 
morgens, maar óók ’s middags. Meestal duurt een afspraak ongeveer 10 
minuten. Wilt u meerdere vragen bespreken of een uitgebreider gesprek, 
vraag dan aan de assistente om een langere afspraak. 
Laat bij verhindering van een afspraak dit tijdig aan de assistente weten. 
U kunt ook een online afspraak maken via MijnGezondheid.net. 
 
TELEFONISCH OVERLEG EN UITSLAGEN 
Voor telefonisch overleg, korte vragen en uitslagen van onderzoek kunt u 
bellen tussen 11.00 en 12.30 uur; indien mogelijk zal de assistente u 
helpen. In alle andere gevallen wordt u wordt u door de huisarts 
teruggebeld. 
Niet alle zaken zijn telefonisch goed te beoordelen; het kan daarom soms 
noodzakelijk zijn alsnog een afspraak voor het spreekuur te maken. 
 
VISITE/HUISBEZOEK 
Visites worden in de loop van de dag gemaakt; meestal tussen 13.00 en 
15.00 uur. U kunt deze tussen 08.00 en 10.15 uur aanvragen. 
Omdat er in de praktijk betere onderzoek- en behandelmogelijkheden zijn, 
is het, indien mogelijk, beter om naar de praktijk te komen. 
Het huisbezoek is bedoeld voor patiënten die om medische redenen niet 
in staat zijn naar de praktijk te komen. 
Na ziekenhuis-ontslag vanwege een meer ernstige aandoening en na een 
bevalling is het gebruikelijk dat we een huisbezoek afleggen. Daar wij niet 
altijd direkt op de hoogte zijn, raden wij u aan contact met ons op te nemen. 
Doe dit vooral wanneer u een huisbezoek op prijs stelt. 
 
 

(HERHAAL)RECEPTEN 
(Herhaal)recepten kunt u tussen 08.00 en 10.15 uur aanvragen bij de 
assistente; houd z.n. de oude verpakking bij de hand. U hoeft de recepten 
niet bij ons af te halen; deze worden rechtstreeks naar de apotheek 
verzonden. Om er voor te zorgen dat de stroom recepten bij de apotheek 
goed verwerkt kan worden, geldt de volgende regeling: 
• nieuwe of éénmalige medicatie (bv. antibiotica of pijnstillers) kan 

dezelfde dag na 15.30 uur worden afgehaald. 
• chronische of vaste medicatie staat na minimaal 2 werkdagen voor u 

klaar. Bestel dus tijdig nieuwe medicatie! 
• alleen bij uitzondering worden medicijnen door de apotheek bezorgd! 
U kunt chronische medicatie ook online bestellen via MijnGezondheid.net. 
Buiten kantooruren is alléén voor spoedrecepten de Dienstapotheek in 
het ziekenhuis Almelo beschikbaar en bereikbaar onder nummer 694343. 
 
EHBO/ONGEVALLEN 
Voor eerste hulp bij verwondingen, verbrandingen en andere ongevallen 
kunt u altijd direkt terecht. Als u van tevoren belt of laat bellen, houdt de 
huisarts rekening met uw komst. 
 
WRATTENSPREEKUUR 
Voor het behandelen van wratten heeft de praktijk periodiek vloeibare 
stikstof ter beschikking. Zie voor de exacte data onze website. Wilt u in een 
van deze perioden uw wratten door de assistente laten behandelen, bel dan 
eerst voor een afspraak! 
 
PRAKTIJKASSISTENTE 
Bij de praktijkassistente kunt u met veel praktische vragen terecht, zoals 
vragen over medicijnen, verwijskaarten, ziekenfondsmachtigingen, enz. 
Tevens kunt u bij de assistente terecht voor het verbinden van wonden, het 
verwijderen van hechtingen, het uitspuiten van oren, injecties, 
zwangerschapstesten, urine onderzoek enz. Ook wordt zij ingezet bij met 
maken van uitstrijkjes, bloeddrukcontroles en het begeleiden van 
suikerpatiënten. 
Veel van de bovenstaande taken doet de assistente buiten de opbeltijden. 
Het zoveel mogelijk gebruiken van de vaste opbeltijden vergemakkelijkt 
haar werk. 
 
INTERNET 
Actuele informatie over onze praktijk is ook te verkrijgen via het internet: 
• www.rosarium.praktijkinfo.nl 


