
Aanvullende Geneeswijzen 
Naast de reguliere 
huisartsengeneeskunde kunt u bij ons 
voor advies terecht voor  aanvullende 
geneeswijzen als homeopathie  
  

Homeopathie 
Homeopathie stimuleert de genees- 
kracht van het eigen lichaam door 
stimulatie op energetisch niveau. 
Homeopathie is geschikt  als aanvulling 
voor bijna alle ziekten.    
 

Hildegard 
Hildegard natuurgeneeswijze richt zich 
op de totale harmonie van lichaam, geest 
en ziel. U kunt Hildegard-medicijnen en 
voedingsadviezen prima met andere 
behandelingen combineren.  
 

 
 
 
 
 
 
 

Spoed 
In geval van spoed heeft u direct zorg 
nodig, omdat wachten onverantwoord is. 

 Levensbedreigende situatie :   

Bel  ALTIJD 112 

In andere spoedgevallen: 

 Tijdens kantooruren: bel 035 - 
3030399, het spoednummer van de 
praktijk (Bij afwezigheid van de 
huisarts wordt u automatisch 
doorgeschakeld naar de dienstdoende 
collega).  

 Buiten kantooruren: bel 0900-9359 
van Huisartsenpost Blaricum. De 
Huisartsenpost Blaricum verzorgt voor 
spoedgevallen de avond-, nacht- en 
weekend-diensten.  

Adres: Huisartsenpost Blaricum 
Rijksstraatweg 3, 1261 AN Blaricum          

 
 
 

 

 

 

Huisartsenpraktijk                                  
José van Ditmarsch 

 

Schaepmanlaan   5 
 1272 GJ Huizen 

 
Telefoon:  035 - 3030 390 
Spoed:   035 - 3030 399 
Fax:   035-3030395 

www.hhhpraktijk.nl  
 

DEZE FOLDER BEVAT INFORMATIE OVER UW 

HUISARTS. U KUNT DE FOLDER BEWAREN BIJ DE 

TELEFOON OF BIJ UW VERZEKERINGSPAPIEREN. 

 
 

http://www.hhhpraktijk.nl/


Openingstijden 
Maandag   8.00 - 17.00 
Dinsdag    8.00 - 20.00  
Woensdag   8.00 - 17.00 
Donderdag   8.00 - 17.00 
Vrijdag   8.00 - 17.00 

 
 
Doktersassistente 
De doktersassistente is uw eerste 
aanspreekpunt voor praktische vragen, 
advies en het maken van afspraken. Zij 
kan u ook helpen met eenvoudige 
medische verrichtingen. 
U kunt haar bellen op 035-3030 390.  
Als u een afspraak wilt maken voor 
huisbezoek svp vóór 10 uur bellen. 
 

Recepten 
U kunt herhaalrecepten telefonisch 
aanvragen . U kunt uw herhaalrecept ook 
24 uur per dag aanvragen via de website 
www.hhhpraktijk.nl (Bestellingen worden 
de volgende werkdag verwerkt). 

 

Schaepmanlaan 5 in Huizen 

Aanmelden nieuwe patiënten  
De praktijk is open voor nieuwe 
patiënten. U kunt een inschrijfformulier 
ophalen in de praktijk of downloaden van 
de website, www.hhhpraktijk.nl.  

Spreekuur 
Telefonisch spreekuur 9.00 - 10.00 
Visite: bel vóór  10.00 uur 

 
Speciale spreekuren POH-S 
Er zijn speciale spreekuren voor: 

 Diabetes Mellitus 

 Hart- en Vaatziekten (CVRM) 

 Astma en COPD 
  

 
Bel de doktersassistente of POH-S voor 
een afspraak. 

 
Waarneming 
Als u naar de praktijk belt wordt u 
automatisch verwezen naar de 
waarnemend huisarts.  

  Dr. A. ten Have, Eek 1, Huizen. Tel 
035-5254488 

  Dr. J.H. Segers, Kastanjelaan 2, 
Huizen.  
Tel 035-5267707 

http://www.hhhpraktijk.nl/
http://www.hhhpraktijk.nl/

