
Bezoek aan de huisarts 

Bereid een bezoek aan je 

huisarts voor                                                        

•Met welke vragen en welke 

verwachting, ga ik vandaag 
naar de arts? Weet de arts wat 
mijn verwachting is, als ik 
alleen de klacht vertel? 
•Bedenk van tevoren: Waarom kom ik nu, met 
deze klacht, naar deze dokter? Kom ik omdat het 

is afgesproken, of heb ik daarnaast vragen of 
zorgen? 

Wees altijd eerlijk            
•Wees altijd eerlijk. Overdrijf 
of kleineer de klacht niet: 
Onjuiste informatie kan leiden 
tot onjuiste behandeling.                         
•Wees redelijk in je vragen. 

Bespreek open wat je van de arts verwacht, maar 
ga niets eisen. Een slechte verstandhouding is 

voor beide partijen onprettig en komt de zorg niet 
ten goede.     

Weet welke medicijnen je 
gebruikt                                 
•Vraag de apotheek een 
medicatie-overzicht en noteer 
zelf medicijnen die niet zijn 

voorgeschreven. Vertel welke ziekten je had, 
welke behandelingen je kreeg en voor welke 

stoffen je allergisch bent. 
•Vermeld ook ongevraagd: dat je recent in het 
buitenland bent geweest, dat er erfelijke ziektes in 
de familie voorkomen, etc. Bedenk vóór een 
consult welke informatie 

belangrijk kan zijn voor de 
arts. 

Spaar geen vragen op: Plan 
zo nodig met de assistente 
een vervolg consult                                         

•Als je meer vragen hebt, geef dit dan aan het 
begin van het consult aan. De arts kan er dan 

rekening mee houden. Plan zo 
nodig meerdere consulten in 

overleg met de assistente of de 
huisarts.                                                        

Vertel het direct als je iets 
niet begrijpt                                                              

•Controleer aan het eind van het consult of je de 
arts goed begrepen hebt.  
•Ga uit van de regel: de arts schiet tekort als ik de 
uitleg niet snap. Ik ben zelf verantwoordelijk om 
het te zeggen, als ik het niet kan volgen.                                             

Neem zo nodig iemand mee 

•Neem gerust iemand mee! Twee horen meer dan 
een. Een betrokken mantelzorger erbij? Prima.  

 

Speerpunten 

Een ervaren team en veel extra’s                                    
•Dokter Burggraaff en zijn medewerkers vormen 
een ervaren en veelzijdig team.                                                                                                                                                       
•In deze praktijk werken assistentes en artsen 
met plezier. Ze blijven lang verbonden aan de 
praktijk. Patiënten en medewerkers kennen elkaar.                                    
•In overleg met de huisarts zijn er avond- en 

weekendspreekuren.                                         
•In deze praktijk zijn echo’s, 
oogonderzoek en veel operatieve 
behandelingen mogelijk.                

•Afspraken maken? De hele 
dag!                                  

•Vandaag bellen en vandaag komen voor een 
afspraak? Graag!                                                                       

• Een coronatestcentrum naast de praktijk.          
• In de praktijk werkt een psycholoog (POH-GGZ). 

Hier zijn, na verwijzing door de huisarts, geen 
kosten aan verbonden.  

Eerste hulp                                                    
•Deze praktijk werkt tijdens kantooruren als  
spoedeisende hulp. Voor het hechten van een 
wond, het verwijderen van een staalsplinter uit het 
oog, vloeien bij een jonge zwangerschap of 

beoordeling van letsel na een ongeval, kun je de 
hele dag snel terecht.                                                       

•De hele dag zijn er artsen en assistentes in de 
praktijk. De hele dag wordt de telefoon door een 
assistente of een arts aangenomen. 

Zwangerschap & Kinderen                                                       
•Begeleiding van zwangerschap, 
bevalling en kraamperiode door de 
huisarts. Het bevalt prima bij deze 
huisarts!                                                             

•Dit is een kinderrijke praktijk: 

Artsen en assistentes hebben veel 
ervaring met kinderen.                                                     
•Dokter Burggraaff houdt consultatiebureau voor 
zuigelingen in Gebouw Gezondheidszorg.  

Vrouwenziekten                                   
•Vrouwenziekten (miskraam, verzakking, 
afscheiding, vleesboom, heftig vloeien, ziekten van 
schaamlippen, pijn bij vrijen en vele andere 

problemen) zijn de specialiteit van vrouwelijke én 

mannelijke huisartsen in deze praktijk.                            
•Anticonceptie. Plaatsen van een spiraaltje of 
hormonaal staafje? Gewoon, in deze praktijk.                                                
•Kinderwens is een onderwerp, waar de artsen in 
deze praktijk veel voor kunnen betekenen. 
En…vaak met succes! 
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