
          
  

 

Huisartsenpraktijk Maasbree                         
Achter de Hoven 4c 
5993 CR  Maasbree 
Telefoon: 077-4651500 
https://www.huisartsenpraktijkmaasbree.nl  

Contact met de huisartsenpraktijk 

Om medische zorg in Maasbree te kunnen krijgen, dient u in Maasbree woonachtig te zijn. Met 

uitzondering van spoedeisende situaties. Bel  naar de praktijk indien u medische zorg nodig heeft. Zorg 

voor een tolk indien u zelf geen Nederlands, Duits of Engels spreekt. In verband met veiligheid omtrent 

Covid-19 niet op voorhand naar praktijk komen, maar altijd eerst bellen.                                                            

Tijdens het telefonisch contact zullen er vragen gesteld worden om de urgentie te bepalen. Houdt uw 

identiteitsbewijs (ID) en originele verzekeringskaart bij de hand en neem deze ook altijd mee naar de 

praktijk indien er een afspraak ingepland is. Bent u niet in Nederland verzekerd dan zijn er kosten aan een 

afspraak verbonden die u bij uw eigen verzekering kunt indienen. Deze kosten zijn € 51, 00 voor 1 afspraak. 

De kosten dienen contant voldaan te worden. Er is geen pinautomaat in deze praktijk maar wel in de 

directe omgeving.  

Bij uw gegevens willen we graag een Nederlands telefoonnummer noteren, zodat we u kunnen bereiken 

als dat nodig is. Het kan even duren voordat we met uw gegevens een dossier hebben aangemaakt. Neem 

medicijndoosjes mee naar de afspraak.  

We werken met afspraken, daarom verzoeken wij u om op tijd voor uw afspraak aanwezig te zijn met 

maximaal 1 begeleider/tolk. Mocht u toch verhinderd zijn voor uw afspraak, dan verwachten wij dat u uw 

afspraak afbelt. Wij kunnen kosten in rekening brengen als u zonder bericht niet verschijnt op de afspraak 

(no-show tarief). 

Voor herhaalmedicatie komt u na telefonisch overleg met ID, geldige verzekeringskaart en de originele 

medicijndoosjes naar de praktijk. Herhaalrecepten worden alleen verstrekt aan de persoon zelf. De 

medicatie kan niet meteen afgehaald worden bij de apotheek omdat de huisarts het recept nog van een  

handtekening moet voorzien. Zorg dat u uw herhaalmedicatie op tijd bestelt. Indien u niet in Nederland 

verzekerd bent, kunt u de kosten ( € 25,50) contant voldoen in de praktijk. De factuur kunt u indienen bij 

uw verzekering. De medicijnen zullen daarna ook bij de apotheek nog betaald moeten worden. 

SAMENGEVAT: 

Voor het maken van een afspraak: 

• Altijd eerst bellen 

• Geldig ID en verzekeringskaart bij de hand 

• Nederlands, Duits of Engels spreken (zelf of via tolk) 

• Medicijndoosjes, ID en verzekeringskaart mee naar afspraak 

• Op tijd komen  

• Afspraak afzeggen indien u bent verhinderd of de afspraak niet meer nodig is 

Voor herhaalmedicatie 

• Altijd eerst bellen 

• Geldig ID en verzekeringskaart bij de hand 

• Nederlands, Duits of Engels spreken (zelf of via tolk) 

• Herhaalmedicatie uitsluitend persoonlijk met medicijndoosje, ID en verzekeringskaart 

• Medicatie op tijd bestellen 

https://www.huisartsenpraktijkmaasbree.nl/

