
Huisartsenpraktijk  Het Doktershuis  
 
Deze folder geeft u informatie over de openingstijden, 
bereikbaarheid, spreekuren en consult mogelijkheden van de 
huisartsenpraktijken in Het Doktershuis. Indien u      vragen  
hebt  over   de inhoud van deze folder staat de 
doktersassistente u  graag      te woord.                Kijkt u voor 
meer informatie op de websites  
www.huisartsenhaaksbergen.nl  of  www.hetdoktershuis.nl  
 
Openingstijden 
                                                                       
Het Doktershuis is elke werkdag geopend van 8.00 tot 17.00 
uur.  
 
Telefonische bereikbaarheid 
 
Het Doktershuis  is op werkdagen tussen 8.00 uur en 17.00 
uur telefonisch bereikbaar. Bij een telefonisch contact staat 
de doktersassistente u te woord. Zij zal met u bespreken wat 
de beste oplossing voor uw klachten is: een advies, een 
recept, een consult of een visite. 

 Bel 112 bij een levensbedreigende situatie! 

                                                       Praktijk           Spoed 

Dhr van Grafhorst         053-5721888  053-5742270 

Dhr Klever/ Mw Heeres       053-5721335   053-5721391 

Dhr vd Lugt/Mw v Kempen 053-5722207   053-5741500 

Receptenlijn voor het aanvragen van herhaalmedicatie: 
053-5734333 

 

 
 

Spreekuren 
 
Open spreekuur (alleen bij Praktijk Klever/Heeres) 
Van 8.00 tot 8.30 uur kunt u zonder afspraak voor 
problemen die weinig tijd vragen terecht op het open 
spreekuur. 
Spreekuur volgens afspraak                                                  
Voor het maken van een afspraak voor het spreekuur   kunt u 
de praktijk bellen of digitaal een afspraak maken via de 
website. De doktersassistente staat u te woord wanneer u 
belt. Denkt u voor het bespreken van uw klachten meer dan 
10 minuten nodig te hebben, kunt u dit met de assistente 
bespreken. Zij kan u dan een langere afspraak geven. 
Telefonisch spreekuur 
Praktijk van Grafhorst en van der Lugt /van Kempen hebben 
een telefonisch spreekuur van 13:30  tot 14:00 uur. Het 
telefonisch spreekuur is iedere werkdag, behalve op 
donderdag voor praktijk van Grafhorst en woensdag voor 
praktijk van Kempen/vd Lugt.                                                                               
Praktijk Klever/Heeres heeft een terugbelspreekuur. In 
overleg met de doktersassistente kunt u worden terug 
gebeld.   
Avondspreekuur 
Voor het avondspreekuur  kunt u  een afspraak maken 
tijdens de normale openingstijden. Het avondspreekuur 
wordt gehouden op maandagavond vanaf 19.30 uur. 

 

Www.mijngezondheid.net 

 

Praktijk van Grafhorst en van Kempen/vd Lugt bieden u de 

mogelijkheid om digitaal afspraken te maken, uitslagen te 

vernemen en medicatie te bestellen. Meldt u hiervoor aan bij 

de assistente. U hebt een Digid met smscode nodig en een 

emailadres. 

 

Receptenlijn 

Herhaalmedicatie kunt u aanvragen via de receptenlijn. U 

wordt dan door de apotheek te woord gestaan: 053- 

5734333. 

 

 

Huisbezoek 

Wanneer het om medische redenen niet mogelijk is om zelf 

naar de praktijk te komen, kan de huisarts u thuis 

bezoeken. U kunt een visite aanvragen tussen 08.00 en 10.30 

uur. Voor spoedvisites kunt u uiteraard de hele dag bellen. 

Vakanties 

Vakanties worden aangekondigd in Rond Haaksbergen en op 

de website. Indien uw huisarts afwezig is, kunt u terecht voor 

spoedeisende zaken bij alle aanwezige huisartsen. 

Avond-, nacht- en weekenddienst  

Gedurende de avonden van de weekdagen en alle nachten 

wordt u bij spoedeisende klachten gevraagd naar Enschede 

te komen . In het weekeinde en op feestdagdagen heeft een 

huisarts in Haaksbergen dienst. U hoort van de 

doktersassistente van de Spoedpost waar u geholpen wordt.   

Spoedpost                                                                             

Belstraat 70                                                                                 

7512  AA Enschede                                                                        

088-5551188                                                                 

Spoedeisende apotheekdienst Centrumapotheek          

Beltstraat 43A                                                                               

7512AC Enschede                                                                                        

053-4314661                                             

 

 

    

        

http://www.huisartsenhaaksbergen.nl/
http://www.hetdoktershuis.nl/


Huisartsenpraktijk Het Doktershuis                                 

In Het Doktershuis zijn 3 huisartsenpraktijken gevestigd. Zij 
werken  nauw samen en  hebben een aantal  gezamenlijke 
activiteiten zoals beschreven in de folder “aanvullend 
zorgaanbod”. U kunt bij vakantie en ziekte van uw eigen 
huisarts, voor klachten die niet kunnen wachten tot uw 
huisarts terug is, terecht bij de andere huisartsen.  
De praktijk is gevestigd naast de buitenpoli van het MST, 
waar u terecht   kunt voor een bezoek aan diverse 
specialisten, andere eerstelijns gezondheidswerkers, 
laboratoriumonderzoek en röntgendiagnostiek.  
 
 
Huisartsenpraktijk Het Doktershuis                             
Wiedenbroeksingel 4                                                                
7481 BT Haaksbergen        
 
Overige  haaksbergse Huisartsen 
 
Schubertstraat 4: praktijk  spoed 
Kuipers/de Groot               053-5721985       053-5729288 
Kleissen/Engberink            053-5721406       053-5741310 
Rembrandtstraat 2: praktijk  spoed 
Nijmeyer                              053-7113532       053-5728892 
Van Meerendonk               053-5727799       053-5728892 
Miguélez                              053-5721836       053-5728892 
Akarsubasi                           053-5724282       053-5728892 
 
Haaksbergse apotheken  
 
Apotheek de Hofbraak     053-5721809 
Spoorstraat 41 
Apotheek de Waag            053-5724595 
Goorsestraat 91 
Apotheek de Veldmaat    053-5734351 
Wiedenbroeksingel 4 
www.apothekenhaaksbergen.nl 
 
 
 
 

Huisartsengroep Haaksbergen 

De huisartsen van Het Doktershuis  zijn   aangesloten    bij de 

Huisartsengroep Haaksbergen. 

De huisartsengroep bestaat uit 10 huisartsen. Zij zijn in 7 

praktijken  op 3 verschillende locaties gevestigd: Het 

Doktershuis, De Esch en Schubertstraat. Voor meer 

informatie:   www.huisarstenhaaksbergen.nl 

 

 

Informatie op internet ; www.thuisarts.nl 

Zoekt u goede informatie over gezond of ziekte bij vragen 
thuis of ter voorbereiding op of na het spreekuur; 
www.thuisarts.nl 
 

 

Eerstelijnszorg Haaksbergen 

De huisartsen werken samen met de andere eerstelijns 

gezondheidswerkers zoals fysiotherapeuten, apothekers, 

psychologen, maatschappelijk werkers en vele medewerkers 

van andere disciplines. U kunt al deze gezondheidswerkers 

vinden op de website    www.zoekuwzorg.nl  

 

 

 

 

Praktijkwijzer 

2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.thuisarts.nl/
http://thuisarts.nl/
http://www.zoekuwzorg.nl/

