
              
 
 

 
Telefoon   : 0475-566799  
Receptenlijn  :   0475-566799 (keuze 2) 
Fax   :  0475-565522 

 

SPOEDLIJN  : 0475-566799 (keuze 1) 

 
 
 
OPENINGSTIJDEN & PRAKTIJKLOCATIES 
 
De praktijk is iedere werkdag telefonisch bereikbaar van 08.00 -17.00 u.  
Van 12.30 u tot 13.30 u  zijn we alleen telefonisch bereikbaar voor spoed! 
De openingstijden voor praktijk en apotheek, zijn verschillend voor de beide locaties: 

 THORN :  ma t/m vr van 8.00 – 12.30 en 13.30 - 17.00 u. 
 WESSEM :  ma t/m vr van 8.00 -12.00 u.                          

 
 
AFSPRAKEN:                                                                                                                     
Spreekuren zijn op afspraak. Op werkdagen kunt u dagelijks telefonisch een afspraak maken 
tussen 8.00 en 10.00 u. U kunt via Uw Zorg Online app ook digitaal een afspraak maken of 
een vraag stellen via email. Kijk zo mogelijk eerst op www.thuisarts.nl ; daar kunt u 
inschatten of een afspraak bij de huisarts nodig is. Denkt u meer tijd nodig te hebben, dan 
kunt u dit aangeven en zal de assistente daar rekening mee houden. De assistente zal ook, 
zonodig in overleg met de huisarts, bepalen of een huisbezoek nodig is. 
 

HUISARTSEN:                                                                                                                    

De huisartsen werken zo veel mogelijk op vaste locaties.                                                   

A.M.A. DANSEN :    THORN                                                                                                

M.E.W. KESSELS :    WESSEM / THORN                  

Er zijn regelmatig waarnemend huisartsen en huisartsen in opleiding werkzaam in de praktijk. 

Zo mogelijk kunt u ook bij hen een afspraak krijgen.                                        

 

http://www.thuisarts.nl/


HERHAALRECEPTEN:                                                                                                   
Voor herhaalmedicatie die u niet per direct nodig heeft, kunt u bellen: Kies 2 om de recepten-
lijn in te spreken. Dit kan 24 uur per dag 7 dagen per week. Er zal worden gevraagd naar uw 
naam, geboortedatum, telefoonnummer, welke medicijnen u wenst te bestellen en waar u 
deze wenst af te halen. Indien u uw medicijnen bestelt voor 11.00 uur, dan kunt u deze na 2 
werkdagen afhalen op de locatie van uw keuze gedurende de openingstijden. U kunt ook via 
Uw Zorg Online of via de website herhaalrecepten bestellen.  

 
ASSISTENTIE  EN PRAKTIJKONDERSTEUNING                                                            
De doktersassistente staat u als eerste te woord wanneer u met de praktijk belt. Ze maakt 
afspraken voor het spreekuur bij de huisarts of de praktijkondersteuner.  Zij weet het 
antwoord op veel praktische vragen, bijvoorbeeld over verwijzingen en recepten.  Ook voor 
overige onderzoeken (bv. hartfilm, longfunctiemeting enz.) en/of behandelingen (bv.injecties, 
reizigersadvies, wondbehandeling, uitstrijkjes enz.) kan de assistente u helpen, en zonodig 
een afspraak voor u maken. 
 
Van 8.00 - 11.00 u. kunt u op afspraak bij de assistente terecht voor onder andere 
bloedafname, urine controles, bloeddruk meten, oren uitspuiten, hechtingen verwijderen. 
 
Uitslagen van onderzoeken: kunt u tel. opvragen tussen 14.00 en 15.00 u. U kunt deze 
ook inzien digitaal via Uw Zorg Online. 
 
De apothekersassistente kan u helpen bij specifieke vragen over uw medicijnen.U kunt u 
vraag ook stellen via E-consult via Uw Zorg Online. 
 
De praktijkondersteuners hebben spreekuren voor patienten met chronische aandoeningen 
zoals suikerziekte, COPD en patienten met hoge bloeddruk en/of hart- en vaatziekten. Ook 
hebben we een praktijkondersteuner geestelijke gezondheidszorg, voor begeleiding van 
mensen met psychosociale of psychische problemen. 
 
 
AVOND-, NACHT- en WEEKENDDIENST: HUISARTSENPOST-Midden Limburg 
Op werkdagen van 17.00 uur tot 8.00 uur en weekend/feestdagen is de huisartsenpost 
geopend voor spoedgevallen. Als u belt, houdt dan uw verzekeringsgegevens bij de hand.   
 
HA-post Weert / dienstapotheek Weert  HA-post Roermond 
Vogelsbleek 5      Nassaustraat 79 
6001 BE Weert      6043 EB  Roermond 
Tel. 0495-677677                       Tel. 0475-771771 
APO: 0495-572470     APO: 0475-383035 

Dienstapotheek:  hoofdingang, 
rechts in de hal)  

WEBSITE:   www.huisartsenpraktijkdansenkessels.nl 

U kunt deze folder  nalezen en uitprinten via onze website. Voor uitgebreidere en actuele 
informatie over de praktijk kunt u de website raadplegen. 

http://www.huisartsenpraktijkdansenkessels.nl/

