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Huisartsen
B.M.e. (Bas) Moen
M.J. (Miriam) Warnier

Dhr. Moen is aanwezig op:
maandag, dinsdag en vrijdag

Mw. Warnier is aanwezig op:
maandag, woensdag en donderdag

De praktiJk
Houtsniplaan 3

6865 XZ  Doorwerth

Telefoon 026 334 07 57

Fax 026 446 32 75

Mail  info@moenenwarnier.nl

Website www.moenenwarnier.nl

OpeningstiJDen
De praktijk is iedere werkdag van 8.00 

tot 17.00 uur geopend. 

De praktijk is elke werkdag telefonisch 

bereikbaar van 8.00 tot 17.00 uur 

voor het aanvragen van een consult 

of huisbezoek, het opvragen van een 

uitslag of andere vragen. Tussen 10.30 

en 11.00 uur en 12.30 en 13.00 uur is 

de praktijk alleen voor spoedgevallen 

bereikbaar. 

afspraak Maken
U kunt een afspraak maken voor het 

spreekuur bij de assistente aan de balie, 

telefonisch of op de website via 

Mijngezondheid.net.

Als u belt om een afspraak te maken 

zal de assistente vragen naar de reden 

van consultering. Dit doet de assistente 

omdat ze de urgentie van uw klacht en 

de benodigde tijd voor de afspraak wil 

inschatten. Daarnaast kan de huisarts 

zich beter voorbereiden als de reden 

van consult bekend is.

Heeft u meerdere redenen voor uw 

bezoek? Maak dan een dubbele
afspraak. Zo zorgen we ervoor dat het 

spreekuur zo goed mogelijk verloopt 

en dat u niet lang hoeft te wachten.

spreekuur OverDag 

Op alle werkdagen is er zowel in de 

ochtend als in de middag een spreek- 

uur. Op maandag zijn dhr. Moen en mw. 

Warnier beide de hele dag aanwezig. 

 

avOnDspreekuur
Als het lastig voor u is om overdag op 

het spreekuur te komen, dan kunt u een 

afspraak maken op het avondspreekuur. 

Het avondspreekuur wordt op maan-

dagavond tussen 18.00 en 20.00 uur 

gehouden, wekelijks afwisselend door 

dhr. Moen en mw. Warnier. 

HuisBezOek
Als het voor u niet mogelijk is om naar 

de praktijk te komen dan kunt u een 

huisbezoek aanvragen bij de assistente. 

Indien mogelijk is het beter als u naar 

de praktijk komt omdat daar meer 

mogelijkheden zijn voor onderzoek en 

behandeling. 

telefOniscHe afspraak
U kunt ook een terugbelafspraak aan- 

vragen. De dokter belt u dan rond een 

afgesproken tijdstip terug.

Een terugbelafspraak is bedoeld voor 

korte medische vragen of advies en 

het bespreken van uitslagen. 

e-cOnsult
Eenvoudige gezondheidsvragen kunt 

u op MijnGezondheid.net stellen. Voor 

14.00 uur gesteld krijgt u dezelfde dag 

antwoord op uw vraag. Let op! Dit is 

niet geschikt voor spoedhulp! Als u 

meer wilt weten over MijnGezondheid.

net, kijk dan op onze website:

www.moenenwarnier.nl.

Hoewel de praktijk een mailadres 

heeft kan deze niet gebruikt worden 

voor het versturen van medische

informatie. Wet- en regelgeving op 

het gebied van privacy in de zorg 

maakt dit niet mogelijk.

assistentes
annemarie van Weelden
Melissa van aalst
nicoline Blokdijk
Wanda uytdewilligen

De praktijkassistenten kunnen veel voor 

u doen. U kunt bij hen terecht voor 

het maken van een afspraak bij de 

huisarts of een van de medewerkers, 

het opvragen van uitslagen en allerlei 

praktische vragen. Daarnaast hebben 

zij ook een eigen spreekuur. U kunt

op afspraak bij hen terecht voor bloed

prikken, wonden verbinden, tapen, 

zwachtelen, hechtingen verwijderen, 

uitstrijkjes, zwangerschapstest, bloed-

drukmeting en suikerspiegel controle-

ren, injecties geven, oren uitspuiten en 

urineonderzoek.

BlOeD prikken
In onze praktijk kan dagelijks op

afspraak bloed worden afgenomen 

door de assistente.

geesteliJke gezOnDHeiD
philippine vriesen is onze praktijk-

ondersteuner geestelijke gezondheid. 

Zij is op dinsdag de hele dag aanwezig. 

Mw. Vriesen en de huisartsen werken 

samen bij het behandelen en begeleiden 

van mensen met psychische en (psycho) 

sociale klachten. In een gesprek brengt 

mw. Vriesen met u uw klachten en 

vragen in kaart. Vervolgens adviseert 

spOeDgevallen
Bel 112 in een levensbedreigende situatie!

Het spoednummer op werkdagen tussen 8.00 en 17.00 uur:
026 334 07 57, optie 1.
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zij u en uw huisarts over een mogelijke 

aanpak van de klachten.  

Dit kan een vervolgtraject zijn bij de 

huisarts of bij haar, een verwijzing 

naar een andere hulpverlener of 

instelling (zoals maatschappelijk werk, 

een psychologenpraktijk of een GGZ-

instelling).

praktiJkverpleegkunDige
ilona Maassen is onze praktijk-

verpleegkundige. Zij is donderdag en 

vrijdag de hele dag aanwezig. 

Mw. Maassen houdt spreekuren voor 

de controle van diabetes (suikerziekte), 

hypertensie (hoge bloeddruk) en hart- 

en vaatziekten. Daarnaast kan ze

ondersteuning bieden indien u wilt 

stoppen met roken, wilt afvallen, of 

meer wilt weten over uw risico op 

hart- en vaatziekten. Ook kunt u bij 

haar terecht voor een preventieconsult.

 

MiJngezOnDHeiD.net 
MijnGezondheid.net biedt de mogelijk- 

heid om via internet uw gezondheids-

zaken met de huisartsen van

huisartsenpraktijk Moen en Warnier 

gemakkelijk en snel te regelen. Via het 

portaal MijnGezondheid.net kunt u 

thuis uw herhaalmedicatie bestellen, 

een afspraak maken met uw huisarts, 

een e-consult aanvragen bij uw huis-

arts of een deel van uw dossier inzien.  

Ook vindt u op MijnGezondheid.net 

betrouwbare informatie over uw 

aandoeningen en de medicijnen die u 

gebruikt. Als u meer wilt weten over 

MijnGezondheid.net, kijk dan op onze 

website: www.moenenwarnier.nl

HuisartsenpOst
De waarneming ’s avonds, ’s nachts en 

in het weekend is geregeld door de 

huisartsenpost Velp. Op de huisartsen- 

post werken alle huisartsen uit de regio 

Arnhem Noord e.o. samen.

Iedere werkdag na 17.00 uur, op zater-

dag, zondag en feestdagen is de 

huisartsenpost geopend voor vragen 

en problemen die niet tot de volgende 

werkdag kunnen wachten. 

Het adres van de huisartsendienst 

Arnhem, locatie Velp, is:

rijnstate velp
Pr. Kennedylaan 100

6883 AZ  Velp

Telefoon  0900 15 98


