
Praktijkinformatie

Huisartsen

Lodewijk Pincoffsweg 82 
3071 AS Rotterdam

www.huisartsenkopvanzuid.nl

Praktijknummer 8.00-17.00 uur

010-2150222  
     
Spoednummer 8.00-17.00 uur

010 4864983

Buiten kantooruren en in het weekend

010 2909888

Voor niet medische vragen:
info@huisartsenkopvanzuid.nl

Contact

De heer W.L.J.Cools

De heer R.J.M.Laschet 

De heer T.A.W.Wennekers 

Mevr. Z. El Hamidi

Mevr. E. van der Weijde

De heer E. Verhoofstad

Mevr. M. Zigenhorn

Mevr. E. Berghuis

Huisartsen Kop van Zuid
Lodewijk Pincoffsweg 82 
3071 AS Rotterdam



Telefonisch contact met de praktijk
Praktijknummer 8.00-17.00 uur
010-2150222  
     
Spoednummer 8.00-17.00 uur
010 4864983

Buiten kantooruren en in het weekend
010 2909888

Op het reguliere nummer krijgt u de 
assistente aan de lijn. U kunt hier terecht 
voor afspraken, recepten en andere 
medische vragen. Deze lijnen worden veel 
gebeld en kunnen  wel eens bezet zijn. 

U helpt de assistente door de gesprekken kort 
te houden. Wij zijn op werkdagen de gehele dag 
bereikbaar tussen 8.00 uur en 16.00 uur. 
Alleen tussen 10.00 uur en 10.30 uur zijn wij 
niet bereikbaar vanwege overleg.

Spoed overdag   
Het spoednummer is:  
010 4864983

Of via het reguliere nummer van de 
huisartsen: kies optie 9        
                                
Avond/  Nacht/  Weekend    
Voor waarnemingen buiten kantooruren zijn 
wij aangesloten bij Huisartsen Post Rotterdam 
Zuid (Zorgboulevard, Maasstad Ziekenhuis) 

Voor medische spoedgevallen buiten 
kantooruren en in het weekend kunt u met dit 
nummer contact opnemen: 010 2909888

Spreekuren  
U kunt ons telefonisch bereiken 
voor het maken van een afspraak. 

Het kan zijn dat de assistente u informeert naar de 
aard van uw klacht. Dit om de ernst van uw klacht 
in te schatten en in te schatten hoeveel tijd er voor 
u gereserveerd moet worden. Voor de duidelijkheid: 
de assistente heeft een medisch beroepsgeheim 
zoals een arts.   
                                                                              
Wij reserveren 10 minuten per afspraak.  
                     
Telefonische afspraken    
Terugbelspreekuur: aanmelden tussen 
8.00-10.00 uur. De huisarts zal u, indien 
mogelijk, binnen 24 uur terugbellen.
                        
Recepten 
U kunt herhaalrecepten bestellen

• Via Receptenlijn: 2900356 (24u per dag)
• via het reguliere nummer van de                    

huisartsen: kies optie: 1 
• via onze website
• Via MijnGezondheid.net

Vermeldt duidelijk de volgende gegevens: 

• apotheek/evt. bezorgen
• geboortedatum
• naam
• medicament
• dosering
• 06-nummer

Zorg dat uw 06-nummer goed geregistreerd staat 
in uw gegevens. Bij juist telefoonnummer krijgt u
een SMS van uw apotheek wanneer uw medicatie 
klaarligt. Meestal ligt het binnen 2 werkdagen
klaar.

Website
Kijk op onze website:
www.huisartsenkopvanzuid.nl

Voor niet medische vragen
info@huisartsenkopvanzuid.nl

MijnGezondheid.net
Via dit patientenportaal kunt u online 
afspraken maken, herhaalrecepten bestellen en 
heeft u  de mogelijkheid om uw eigen  dossier in te 
zien. Ook kunt u een vraag stellen aan uw huisarts. 
U krijgt binnen 48 uur antwoord op uw vraag. 
Vraag info bij onze assistentes.

De app MedGemak
De app MedGemak is een aanvulling op het 
patientenportaal MijnGezondheid.net. Wilt u 
gebruik maken van de app MedGemak? Meldt u 
zich dan eerst aan voor MijnGezondheid.net. 

Huisbezoek
Huisbezoeken kunt u aanvragen voor 10.00 uur. 
Het heeft, indien mogelijk, de voorkeur om naar de 
praktijk te komen  omdat er betere onderzoek- en 
behandelmogelijkheden aanwezig zijn.

www.huisartsenkopvanzuid.nl


