
 

Huisartsenpraktijk Jurat                                               
Drs. W. Jurat & Drs. T. van Vlokhoven 

Burgemeester Feithsingel 2 Coevorden 

tel: 0524-215110 

 

Huisartsenpraktijk Jurat werkt aan een patiëntenfolder en aan een website. 

Deze zijn binnenkort beschikbaar. 

 

Praktijknummers 

Er is één centraal telefoonnummer: 0524-215110 

U krijgt daarna een keuzemenu: 

1: Spoed (voor levensbedreigende situaties) 

2: Herhaalreceptenlijn 

3: Assistente  

4: Intercollegiale overleglijn (bedoeld voor collega huisartsen, specialisten e.d.) 

 

Openingstijden van de praktijk: 

De praktijk is van maandag t/m vrijdag van 8.00 uur - 17.00 uur geopend. 

8.00 – 10.00 uur   Afspraken maken/huisbezoek aanvragen. 

11.00 – 12. 00 uur  Bellen voor uitslagen. 

 

Na 17.00 uur, in het weekend en tijdens feestdagen kunt u voor dringende gevallen 

contact opnemen met de Huisartsenspoedpost te Hardenberg. Deze is bereikbaar 

op telefoonnummer: 0900 3336333 

 

Spreekuur: De spreekuren vinden uitsluiten plaats op afspraak. Bij het maken van de afspraak zal 

de assistente vragen naar de reden van uw contact. Ze doet dit om zo goed mogelijk een 

inschatting te maken van de aard en spoedeisendheid van uw klachten. De assistente is (net als de 

huisarts)verplicht om vertrouwelijk met uw informatie om te gaan. Een afspraak duurt gemiddeld 

10 minuten. Heeft u meer tijd nodig, bijvoorbeeld omdat u meerdere vragen heeft, overleg dit dan 

met de assistente. Zij kan dan meer tijd voor u reserveren, zodat iedereen zoveel mogelijk op tijd 

geholpen kan worden. 

Telefonisch spreekuur: Voor telefonisch overleg met de huisarts kunt u tot 10.00 uur een afspraak 

maken met vermelding van de reden. U wordt dan tussen 12.00 – 14.00 uur door de huisarts 

teruggebeld. 

 

Huisbezoeken: Bent u om medische redenen niet in staat om naar de praktijk te komen dan kan de 

huisarts u ook thuis bezoeken. U kunt tot 10.00 uur ’s morgens een huisbezoek aanvragen.  

Omdat de huisarts in de praktijk beter aanvullend onderzoek kan doen is het advies, indien 

mogelijk, toch naar de praktijk te komen.  Een vervoersproblemen is geen reden om een 

huisbezoek aan te vragen. 

Herhaalrecepten: Voor herhaalrecepten kunt de receptenlijn inspreken. Dit kan 24 uur per dag.  

Tel: 0524-215110     Keuze 2. 

 

Urine: Urine voor onderzoek graag brengen voor 10.00 uur. Bij de balie kunt u een formulier 

invullen met uw klachten. Totdat u het brengt de urine in de koelkast bewaren. 


