
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bereikbaarheid 

De praktijk is bereikbaar van 8.00-12.00 uur voor: 

- het maken van afspraken 

- het aanvragen van een telefonisch consult 

- het aanvragen van een visite 

Voor uitslagen belt u liefst tussen 13:00 en 14:00 uur 

Bij het maken van een afspraak zal de assistente vragen naar de reden van uw bezoek. 

Dit is nodig om het spreekuur zo doelmatig mogelijk te plannen qua tijd en taakverdeling. Zo 

proberen we onnodige wachttijd te voorkomen. Wilt u voor een gesprek komen of voor meerdere 

klachten een afspraak willen maken, dan kunt u dit aangeven. 

 

Spreekuur huisarts en MPA ( Master Physician Assistant) 

De huisarts houdt dagelijks spreekuur van 8:00-10:00 uur, 11:00-12:00 uur.  

’s Middags is er spreekuur van 14:00 tot 16:00 

Zowel op dinsdag-  en  donderdagmiddag is de huisarts alleen aanwezig voor spoedgevallen. 

Gea de Boer- Huis (MPA) houdt elke ochtend spreekuur tot 12:00 uur, maar op maandag, dinsdag en 

donderdag tot 14:30 uur.  

 

Wanneer het enigszins mogelijk is ontvangen wij u bij voorkeur in de praktijk. Daar zijn immers alle 

middelen aanwezig om u optimaal te onderzoeken en te behandelen. 

 

Spoed 

Voor dringende hulp tijdens kantooruren kunt u altijd een beroep op ons doen. Uitsluitend wanneer 

het gewone praktijknummer in gesprek is, of wanneer het antwoordapparaat erop staat kunt u 

gebruikmaken van de spoedlijn: 0599-580222 

Mocht u met een verwonding naar de praktijk willen komen, dan graag eerst even bellen. Wij kunnen 

ons dan voorbereiden op uw komst. 

 

 

 

 

Molenweg 7 

9561 KT TER APEL 

 

Telefoon : 0599 - 581 326 

Fax  : 0599 - 581 378 

Receptenlijn : 0599 - 580 444 

Spoedlijn : 0599 - 580 222  

Spoed na 17.00 uur en in het weekend: 0900-9229  

Praktijkfolder de Boer Huisarts 

 



Herhaalmedicatie 

Voor herhaalrecepten kunt u 24 uur per dag, 7 dagen per week gebruik maken van de receptenlijn: 

0599-580444, via onze website of na 10:00 uur bij de assistente. 

U kunt uw medicijnen na twee werkdagen ’s middags na 15:00 uur afhalen bij de apotheek.  

Spreek de receptenlijn als volgt in: 

- uw naam   -geboortedatum  - naam en sterkte v/h medicijn  - de dosering en de hoeveelheid. 

 

Urine onderzoek 

U kunt uw potje urine, voorzien van naam en geboortedatum, voor 10:00 uur inleveren bij de 

assistente. Tussen 13:00-13:30 uur kunt u bellen voor de uitslag. 

 

Assistentenspreekuur  

De assistente heeft volgens afspraak spreekuur op dinsdag de hele dag en de woensdagochtend van 

8:00-10:00 uur, 10:45-12:00 uur. U kunt er terecht voor de volgende zaken: oren uitspuiten – 

injecties – hechtingen verwijderen- wratten aanstippen- bloeddruk meten – uitstrijkjes – 

wondbehandeling- audiometrie- spirometrie. 

 

Praktijkondersteuner  

Annelies Hofstra houdt op maandag en donderdag volgens afspraak spreekuur als 

praktijkondersteuner. Het betreft zorg voor patiënten met Diabetes en hoge bloeddruk. 

 

Diëtiste 

Leonie de Boer van thuiszorg Meander houdt op dinsdagmiddag spreekuur op afspraak in de praktijk.  

Verwijzing kan via de huisarts, maar ook zonder verwijzing kunnen patiënten terecht. 

 

Praktijkondersteuner geestelijke gezondheidszorg 

Arjen Egmond 

 

Waarneming 

Bij afwezigheid van dokter de Boer neemt de huisartspraktijk E.A. Oelen te Sellingen waar. 

Telefoon: 0599-322216 voor spoed: 0599-323289 

In sommige gevallen neemt de groepspraktijk Ter Apel waar. 

Telefoon: 0599-589050 voor spoed: 0599-589055 

 

Avond-, nacht- en weekenddiensten 

Buiten de kantoortijd wordt de praktijk waargenomen door de Centrale Doktersdiensten Groningen. 

Deze dienst is bedoeld voor urgente gevallen en begint om 17.00 tot de volgende ochtend 8.00 uur. 

De weekenddienst begint vrijdagmiddag 17.00 en eindigt maandagochtend 8.00 uur. 

Het telefoonnummer van de CDDG is: 0900-9229 


