
Gezondheidscentrum Krimpen 

Groenendaal 1

2922 CJ Krimpen aan den IJssel

Telefoonnummer: 0180-512107

In geval van spoed: kies ‘1’

E-mail: huisartsenzuid@gckrimpen.nl

Website: www.huisartsenkrimpen.nl

HUISARTSENPRAKTIJK ZUID
Te Loo, Van den Homberg, Rosbergen-Zandee, Von Königslöw

Openingstijden en bereikbaarheid
De praktijk is op alle werkdagen van 08:00 uur tot  

17:00 uur geopend. 

Binnen openingstijden zijn wij bereikbaar op  

0180-512107. U hoort altijd een kort keuzemenu. 

Kies ‘1’ voor spoed. 

Is er geen sprake van spoed, neem dan even de 

tijd om het keuzemenu te beluisteren. U helpt 

ons hier erg mee! Buiten openingstijden kunt u 

voor dringende zaken contact opnemen met de 

Huisartsenpost (HAP) IJsselland. Onze telefoon staat 

buiten openingstijden hiernaar doorgeschakeld.  

Ook kunt u rechtstreeks contact opnemen met de 

HAP via telefoonnummer 010-2799262 (adres:  

Prins Constantijnweg 2, Capelle aan den IJssel). 

Spreekuur
Alle spreekuren zijn op afspraak. Voor een afspraak 

kunt u bellen met 0180-512107, van 8:00 tot 12:00 

en van 14:00 tot 17:00 uur. 

De assistente zal u vragen waarom u een afspraak 

wilt maken. Zo kan een goede inschatting gemaakt 

worden over de mate van spoed en de tijd die nodig 

is voor een consult. U kunt ook online een afspraak 

maken. Bezoek hiervoor onze website: www.

huisartsenkrimpen.nl.

Gezondheidscentrum
In ons gezondheidscentrum werken we veel samen 

met andere zorgverleners. Zo is het mogelijk om bloed 

te laten prikken, een echo of röntgenfoto te laten 

maken. Er werken fysiotherapeuten, psychologen, 

verloskundigen en nog veel meer bekwame collega’s 

in de zorg. Om een volledig beeld te krijgen van alle 

activiteiten in ons centrum nodigen we u uit om te 

kijken op www.gckrimpen.nl.

Samen voor betere zorg

Telefoon

Overdag: 0180-512107 (bij spoed kies ‘1’)

Avond, nacht, weekend: 0180-512107 (u wordt 

doorgeschakeld) of 010-2799262 (HAP rechtstreeks).

Bij levensbedreigende situaties: 112

www.huisartsenkrimpen.nl



Huisbezoek
Indien het om medische redenen niet mogelijk is 

naar de praktijk te komen, kunt u een huisbezoek 

aanvragen. Bel hiervoor tussen 8:00 en 10:00 uur.

Terugbelverzoek en e-mailconsult  
We maken gebruik van een terugbel spreekuur.  

U kunt de assistente benaderen met het verzoek 

teruggebeld te worden door een van de artsen. 

Een vraag via de mail stellen is mogelijk, zie hiervoor 

onze website www.huisartsenkrimpen.nl.

Herhaalmedicatie
Herhaalmedicatie kan via uw apotheek aangevraagd 

worden. Dit kan telefonisch via nummer 088-0800163 

of via de online herhaal service van uw apotheek.  

U heeft hier het herhaalnummer voor nodig. Dit is te 

vinden op het etiket van uw medicijn.

Urineonderzoek
Indien u klachten heeft met plassen kan 

urineonderzoek plaatsvinden. De urine kan vóór 09:30 

uur worden ingeleverd. Wij verzoeken u de urine aan 

te leveren in een goed sluitend potje, voorzien van uw 

naam en adres. De urine mag niet ouder zijn dan twee 

uur en dient koel te zijn bewaard. 

niet mee rondlopen, maar laat het ons weten.

Als een gesprek geen oplossing biedt, kunt u dit  

melden bij een onafhankelijk klachtenbureau waarvan 

de folders in de wachtkamer liggen. Voor meer 

informatie verwijzen we u naar onze website of die 

van de SKGE www.skge.nl.

Opleidingspraktijk en  
academische huisartsenpraktijk
Onze praktijk leidt sinds 2013 artsen op tot huisarts 

en biedt daarnaast stageplaatsen voor de opleiding 

tot praktijkverpleegkundigen en doktersassistentes. 

Huisartsen in opleiding doen zelfstandig spreekuur, 

altijd onder supervisie van de opleider. 

Stagiaires, studenten of (co-)assistenten lopen veelal 

met één van ons mee. Mocht u hier bezwaar tegen 

hebben dan horen we dat graag.

De Krimpense huisartsen en de Erasmus Universiteit 

Rotterdam afdeling huisartsgeneeskunde werken 

intensief samen, we vormen een academische 

huisartspraktijk. Met regelmaat wordt onderzoek in 

onze praktijken verricht. Deelname aan onderzoek is 

altijd vrijwillig. 

Accreditering 

Sinds 2008 is onze praktijk officieel geaccrediteerd. 

Voor meer informatie hierover verwijzen wij graag 

naar onze website www.huisartsenkrimpen.nl. 

Samen voor betere zorg

Uitslagen
Voor uitslagen zoals laboratoriumonderzoek, 

röntgenuitslagen en urineonderzoek, kunt u na  

11:00 uur de doktersassistente bellen. 

Doktersassistentes
Bij onze doktersassistentes kunt u terecht voor advies 

en voorlichting over ziekte en gezondheid. Zij zijn 

opgeleid en bevoegd om deskundig advies te geven. 

Daarnaast kunt u bij hen terecht voor wondzorg, 

hechtingen verwijderen, bloeddrukcontrole, oren 

uitspuiten, aanstippen van wratjes, uitstrijkjes, 

urinecontrole en reizigersadvisering. Doktersassistentes 

hebben, net als de huisarts, geheimhoudingsplicht.

Praktijkondersteuners
Onze praktijkondersteuners dragen zorg voor patiënten 

met chronische aandoeningen zoals diabetes mellitus 

(suikerziekte), COPD (longemfyseem) en hart- en 

vaatziekten, maar zijn er ook voor kwetsbare ouderen 

en mensen die hulp nodig hebben bij psychische 

problemen. Praktijkondersteuners werken zelfstandig 

onder supervisie van de huisarts en hebben ook 

geheimhoudingsplicht.

Klachten
De medewerkers van onze huisartsenpraktijk 

proberen u zo goed mogelijk te helpen. Maar het kan 

voorkomen dat er iets niet goed is gegaan. Blijf daar 


