
 
Spreekuur assistentes 
De assistentes hebben een eigen 
spreekuur op afspraak. U kunt bij hen 
terecht voor zaken als: 

• oren uitspuiten 

• wondverzorging 

• verwijderen van hechtingen 

• zwangerschapstesten 

• urineonderzoek 

• bloeddrukmeting 

• aanstippen van wratten  

• BVO baarmoeder 
 

Praktijkverpleegkundige 
Leonie Snijders behandelt mensen met 
diabetes , hart- en vaatziekten, 
ouderenzorg en astma/COPD. Zij is 
medisch zeer goed geschoold en heeft 
meer tijd voor u, waardoor zij u beter 
kan begeleiden. 
 

Praktijkverpleegkundige GGZ 
1 dag per week is Lilian Egelmeers 
aanwezig in de praktijk. Zij is 
verpleegkundig specialist GGZ en houdt 
spreekuur voor psychische klachten.  
Voor iedereen tot en met 18 jaar met 
psychische problemen werkt Marieke 
Bakermans als POH jeugd bij ons. 
 

Huisarts en assistente in opleiding 
Wij leiden in de praktijk een arts op tot 
huisarts. Gedurende een jaar is deze 
aanwezig in onze praktijk. Deze arts is 
enkele dagen per week aanwezig.  
Soms is er ook een assistente die 
opgeleid wordt tot doktersassistente. 

 

 
Dienstregeling 
Van 17.00 tot 8.00uur de volgende 
ochtend en in het weekend kunt u bellen 
met de CHP(centrale huisartsenpost). Belt 

u dit alleen voor dringende gevallen.  
 

Centrale Huisartsenpost 

088-8765151 
(lokaal tarief) 

 

 
Klachten 
Wij vinden het prettig als u, wanneer u 
ergens ontevreden over bent, dit aan ons 
meldt. Wij doen daar iets mee! 
Wij hebben een klachtenregeling. Vraag 
ernaar bij de assistente. 
 

Wij hopen op een goede samenwerking 
en staan als team voor u klaar! 
 
Dr. Westphal, Dr. Mateijsen, Henny, 
Brigitte, Daniëlle, Cilia, Leonie, Lilian 
en Marieke. 
 

Kijk ook eens op onze website: 
 

www.huisartsenpraktijk-
someren.nl 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

  

 
 

Praktijkinformatie 

per april 2020 
 

Huisartsen 
Mw. C.J. Westphal 

Mw. M.L.P. Mateijsen 
 

Adres 
Postelpark 1 

5711 JE Someren 
 

 

Telefoonnummer 
0493-49 70 10 

 

 

Openingstijden: 
Maandag t/m vrijdag 

8.00-17.00uur 
13.00-15.00uur alleen voor spoed 

bereikbaar 
 

Spoed 
0493-47 38 05 

 

Centrale Huisartsenpost 
088-8765151 

www.huisartsenpraktijk-someren.nl 
 
 

http://www.huisartsenpraktijk-someren.nl/
http://www.huisartsenpraktijk-someren.nl/


 
 

In Huisartsenpraktijk Someren werken 2  
huisartsen, dokter Westphal en dokter 
Mateijsen. U mag zelf kiezen bij wie u 
een afspraak wilt maken. 
 

Werkdagen van de huisartsen 

Dokter Westphal en D Mateijsen wisselen 
hun werkdagen met elkaar af. Zo wordt 
de aanwezigheid van minimaal 1 huisarts 
gewaarborgd. Voor actuele werkdagen 
verwijzen wij u naar de website. 
  

www.huisartsenpraktijk-someren.nl 
 

Het maken van een afspraak  
De huisartsen werken uitsluitend volgens 
afspraak tussen 8.00-12.30uur.  
U kunt hiervoor bellen met het 
praktijknummer: 
 

0493 - 49 70 10 
 

‘s middags doen zij hun telefonisch 
spreekuur en huisvisites. 
 

Onze assistente zal u vragen naar de 
aard van uw klacht om zo het spreekuur 
van de huisarts beter te kunnen plannen. 
Zij kan dan beoordelen hoe snel u door 
de huisarts gezien dient te worden. Houd 
de gesprekken zo kort mogelijk. Als u 
dat privé wilt houden respecteren wij dat 
natuurlijk. 
 
 
 
 
 
 

 

Voor een consult wordt 15 minuten 
ingepland, de tijd die nodig is om 1 
klacht zorgvuldig te kunnen beoordelen. 
Als u meerdere klachten heeft, of als u 
meer tijd nodig denkt te hebben, 
overlegt u dat dan met de assistente. Het 
werkt goed als u uw vraag tevoren 
alvast voorbereidt. 
 

Huisbezoek 
U kunt voor 10.00uur een huisbezoek 
aanvragen. Omdat er in de praktijk 
betere onderzoeks- en 
behandelingsmogelijkheden zijn 
verzoeken wij u, indien mogelijk, naar de 
praktijk te komen. 
 

Telefonisch spreekuur 
Het telefonisch spreekuur is bedoeld voor 
het bespreken van uitslagen en  korte 
vragen . U wordt teruggebeld door de 
huisarts na overleg met de assistente. 
 

Bloedprikken 
Op maandagochtend van 8.00-8.30uur 
wordt er op de praktijk bloed geprikt 
zonder afspraak.  
U kunt hiervoor ook elke werkdag terecht 
in gezondheidscentrum het Wijkgebouw, 
Kerkstraat 6.  

 
Uitslagen 
Voor uitslagen kunt u bellen tot 13.00uur. 
De huisarts beoordeelt deze eerst zelf, 
alvorens de assistente ze aan u 
doorgeeft en zo nodig belt de huisarts u 
zelf terug. 

 
 

 

Herhaalrecepten 
 

Bestellen : 
24 uur per dag 7 dagen in de week 

 

• via onze website: 
www.huisartsenpraktijk-someren.nl 

 

• via de herhaalreceptenlijn 
0493-497010: toets 2 

 

spreek uw naam, geboortedatum en de 
medicijnen in die u nodig heeft en bij 
welke apotheek u ze wilt ophalen.  
Voor 14.00uur besteld betekent dat u ze 
de volgende werkdag na 12.00uur kunt 
ophalen bij de apotheek. . Bestelt u in 
het weekend dan kunt u ze op dinsdag 
na 12.00uur ophalen 
 
Medicijnen die door de specialist zijn 
voorgeschreven moet u bij de specialist 
bijbestellen. 
 

http://www.huisartsenpraktijk-someren.nl/

