
Huisarts 

Heemskerk-Moot 

www.huisartsheemskerkmaat.nl 

Openingstijden 

Huisartspraktijk Heemskerk-Maat 
is iedere werkdag van 8.00 tot 
17.00 uur geopend. 
Buiten deze tijden geldt de waar
neemregeling. 

Telefoonnummers 

0578 -61 29 00 
Voor contact met de praktijkassistente 
8.00 tot 17.00 uur 

0578-62 07 77 
Spoed nummer 
Uitsluitend voor spoedgevallen 

l 112 Bij levensbedreigende situaties

0900 - 600 9000 
Huisartsenpost Apeldoorn 
Waarneming tijdens Avond, Nacht en Weekenduren 

010-2704003
Vakantiewaarneming
Indien de praktijk tijdens reguliere werkdagen 

gesloten is in verband met vakantie of nascholing 

Adres 

De praktijk bevindt zich op 
Dwarsweg 11 
8161 CH Epe 

Email adres 
info@huisartsheemskerkmaat.nl 

Spreekuur 

Wij zijn de hele dag telefonisch bereik
baar. Voor het maken van afspraken voor 
de dag zelf willen wij u vragen zo vroeg 
mogelijk contact op te nemen. 

Voor een reguliere afspraak wordt 10 
minuten ingepland, bedoeld voor één 
hulpvraag voor één patiënt. Indien u van 
tevoren al weet dat u meerdere vragen 
heeft, of om een andere reden denkt 
meer tijd nodig te hebben, geeft dit dan 
door aan de assistente. Zij reserveert 
dan extra tijd voor u. 

Telefonisch consult 

Via de assistente kunt u een telefonisch 
consult met de huisarts aanvragen. 
U wordt dan door de huisarts terugge
beld. 

Huisbezoek 

U kunt voor 10.30 uur een huisbezoek 
aanvragen bij de assistente. 
Een huisbezoek is bedoeld voor patiënten 
die, om medische redenen, niet in staat 
zijn naar de praktijk te komen. 

Online patiëntenomgeving

E-conult, herhaalrecepten en afspraken 
(beperkt) kunt u ook online aanvragen.     
https://huisartsheemskerkmaat.uwartsonline.nl 



EHBO 

Voor eerste hulp bij bv letsels, kunt u 
altijd direct terecht. Wij vragen u tevoren 
even te bellen met de assistente zodat 
wij rekening kunnen houden met uw 
komst. 

Herhaal recepten 

U kunt herhaalrecepten aan de balie of 
per telefoon aanvragen bij de assistente. 
De recepten liggen de volgende dag dan 
voor u klaar bij uw apotheek. 

Assistentes 

U kunt bij onze assistentes terecht voor: 

o maken van afspraken en aanvragen van
huisbezoeken

o uitslagen

o vragen over verwijzingen of machtigingen
praktische vragen en adviezen

O urine-onderzoek, graag voor 10.00 uur 

O wrattenspreekuur: na telefonische afspraak 

o oren uitspuiten
o injecties
o baarmoederhalsuitstrijkjes voor het

bevolkingsonderzoek
o bloeddrukmeting
o wondbehandeling
0 diabetes spreekuur (donderdagochtend)

De assistentes handelen in nauw overleg 
met de huisartsen. Zij hebben - net als 
huisartsen - hun beroepsgeheim. 

Huisartsen 

Dr Heemskerk-Maat 

Spreekuur op maandag 
dinsdag 
woensdag 
donderdag 

Dr Broekhuis -Smallegoor

Spreekuur op maandag 
woensdag
vrijdag 

Assistentes 

Bianca Simons-Hurenkamp 

Aanwezig op maandag 
woensdag 
donderdag 
vrijdag 

Anja Lammers-Kooiman 

Aanwezig op maandagochtend 
dinsdag 
donderdag 
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