
Gezondheidscentrum
Andere organisaties binnen het centrum:

Fysiopraktijk Berghuizen
  0541-662266    fysiopraktijkberghuizen.nl

Prikpost Medlon 
  088-4633566    medlon.nl

Thuiszorg Maartje 
  053-5375555    maartje.nl

Verloskundigenpraktijk Evy 
  0541-729060    verloskundigenpraktijkevy.nl

Dietistenpraktijk Eetbewust.nu 
  06-24858001    eetbewust.nu

Voetencentrum Wender 
 085-4547700    podotherapeut.nl 

Logopediepraktijk Denekamp
 06-10115065    logopediepraktijk-denekamp.nl

Spoed?
Levensbedreigende situatie? 
Bel 112.

Bij spoed tijdens openingstijden. 
Bel de praktijk en kies optie ‘spoed’.

Bij spoed buiten openingstijden. 
Kijk eerst op www.thuisarts.nl en bel zo nodig met 
Spoedpost Hengelo op 088-5551155.

Waarneming
Soms is de praktijk gesloten, na een nachtdienst, 
vanwege cursus of vakantie. Als uw vraag niet kan 
wachten tot de praktijk weer open is, bel dan met 
het praktijknummer. U wordt doorgeschakeld naar 
een waarnemend huisarts in Oldenzaal. Houd uw 
BSN bij de hand!

Wijzigingen?
Wilt u wijzigingen in adres, telefoonnummer,  
gezinssamenstelling en mailadres aan ons  
door geven? Een nieuwe zorgverzekeraar hoeft 
u niet door te geven.

huisartsdelutte.nl0541-551355

Apotheek geopend van 8:00 tot 17:30 uur
Huisartsenpraktijk geopend van 8:00 tot 17:00 uur

Plechelmusstraat 1, 7587 AL De Lutte
 0541-551355    huisartsdelutte.nl



Praktijk
We vinden het belangrijk dat u op het juiste moment 
door de juiste persoon geholpen wordt. Daarom 
plannen wij de spreekuren van de verschillende  
medewerkers zo goed mogelijk. U kunt hierbij 
helpen door rekening te houden met de volgende 
tijden:

 Afspraak maken?  
Bel voor 12:00 uur. 
De assistente beoordeelt samen met u, op basis 
van uw klacht(en) bij wie, wanneer en hoeveel tijd er 
voor u ingepland wordt. Een visite kunnen we alleen 
doen als u door ziekte niet in staat bent om naar de 
praktijk te komen.

 Opvragen van een uitslag?
Bel tussen 10:30 en 12:00 uur.
De assistente kan u de uitslag doorgeven of een 
vervolgafspraak plannen nadat deze beoordeeld is 
door de huisarts.

 Urine nakijken?
Breng deze voor 10:00 uur.
Als u het vermoeden heeft van een blaasontsteking, 
kunt u de eerste ochtendurine inleveren met een 
ingevuld vragenformulier (zie website).

Apotheek
Recepten
Als het noodzakelijk is om direct te starten met  
medicijnen en deze zijn op voorraad, dan krijgt  
u deze direct mee. Voor overige medicijnen geldt: 
als u deze op werkdagen voor 15:00 uur heeft 
aan gevraagd, dan liggen ze de volgende werkdag 
vanaf 15:00 uur klaar.

Herhaalmedicatie
Chronisch gebruikte medicatie kunt u als volgt 
aanvragen: 
• Via het portaal op de website
• Bel de praktijk en spreek de receptenlijn in
• Lever het herhaalrecept in

Herhaalrecepten van specialisten moeten bij de 
betreffende specialist aangevraagd worden.

Vergunning
De apotheek heeft een vergunning voor een bepaald 
gebied. Woont u buiten ons vergunningsgebied, 
dan kunt u bij een openbare apotheek terecht.

Mailen?
U kunt ons alleen beveiligd mailen via (het portaal 
op) onze website. De gewone mail is namelijk niet 
veilig genoeg voor het versturen van persoons-
gegevens.

huisartsdelutte.nl
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Ons team
In onze praktijk werken twee huisartsen, assistentes 
en praktijkondersteuners. Alle medewerkers werken 
onder begeleiding van de huisartsen.

Bij de assistentes kunt u terecht voor onder 
andere informatie over medicatie, adviezen, 
bloeddrukmeting, wratten aanstippen, uitstrijkjes, 
een hartfilmpje en oren uitspuiten. 

De praktijkondersteuner huisartsenzorg (POH) of 
praktijkverpleegkundige behandelt patiënten met 
suikerziekte, hart- en vaatziekten of een verhoogd 
risico daarop. De POH-GGZ begeleidt patiënten met 
psychische klachten zoals stress, overspanning, 
depressie en angst. De kwetsbare ouderen worden 
begeleid door onze verpleegkundig specialist. 


