
Assistentes 
De praktijkassistente heeft verschillende taken: 

- Medisch technische taken: geven van 
injecties, uitstrijkjes, wondverzorging, 
hechtingen verwijderen, wratten- 
spreekuur, oren uitspuiten etc. 

- Administratieve taken 
- Voorlichting geven 
- Reizigersvoorlichting- vaccinaties 
 

De assistente zorgt dat de organisatie van de 
praktijk zo goed mogelijk verloopt. Daarom is het 
van belang dat u zich zoveel mogelijk houdt aan de 
vaste telefoontijden. Om haar taken goed te 
kunnen uitvoeren zal de assistente soms 
aanvullende vragen aan u stellen. Ook voor de 
assistente geldt een beroepsgeheim. Bij veel 
voorkomende niet ernstige klachten kan de 
assistente u uitstekend adviseren. Uw huisarts 
heeft daarover afspraken met haar gemaakt. 
 
Assistentes: 
Annemarie  
Ellen   
Helma 
Margot 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Praktijkondersteuners  
De praktijkondersteuner richt zich voornamelijk op 
het geven van voorlichting en begeleiding bij het 
omgaan met langdurige ziektebeelden als 
suikerziekte, longaandoeningen (astma en COPD) 
en hoge bloeddruk. Zij is betrokken bij de controle 
en behandeling van deze chronische ziekten en 
organiseert daarvoor eigen spreekuren. De 
praktijkondersteuner doet ook huisbezoeken 
vooral bij ouderen.  
 
Praktijkondersteuners: 
Corine Oudenhuysen 
Petra van Overdam 
Aranka Braken 
 
POH GGZ 
Angela Menna werkt bij ons als POH GGZ. 
Dit staat voor praktijkondersteuner 
huisartsenpraktijk voor geestelijke 
gezondheidszorg. De POH GGZ en de huisarts 
werken samen bij het behandelen en begeleiden 
van mensen met psychische en (psycho)sociale 
klachten. De POH GGZ is iemand met kennis van 
en ervaring in de geestelijke gezondheidszorg, het 
maatschappelijk werk en jeugdzorg.  
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Receptenlijn  073 – 7519872 
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Huisartsen Gezondheidscentrum 
H.E.M Wielders-Kuijpers,  
B. van Lier en Dr. Weijers 
De Statie 4 
5251 DK Vlijmen 
www.kuziwiel.praktijkinfo.nl. 
aandestatie@huisartsendestatie.nl 



Inleiding 
In deze folder informeren wij u over de gang van 
zaken in uw huisartsenpraktijk. 
In het gezondheidscentrum zijn twee 
huisartsenpraktijken gehuisvest. 
De praktijk van Dr Wielders-Kuijpers en Dr.van Lier 
en de praktijk van Dr. Maessen. 
Iedere praktijk heeft een eigen telefoonnummer 
en eigen assistentes.  
De assistentes organiseren de dagelijkse 
praktijkvoering. Zij zijn uw eerste aanspreekpunt.  
 
Openingstijden 
De praktijk is op werkdagen geopend van 
08.00 tot 17.00 uur  
            

 praktijkoverleg van 10.00-10.30uur 

 lunchpauze van 12.00 – 13.00 uur 
 

 
Uitsluitend voor spoedeisende zaken zijn wij 
tussen 8.00 uur en 17.00 uur te bereiken via: 
073 – 7519871 
 
Huisartsenpost 
De diensten van 17.00uur - 08.00uur, in het 
weekend en op feestdagen worden verzorgd door: 
 
Huisartsenpost 
Henri Dunantstraat 1 te Den Bosch 
Tel: 0900-8860 
 
Tijdens deze diensten wordt uitsluitend voor 
spoedgevallen hulp aangeboden. Altijd eerst 
telefonisch contact opnemen met de meldkamer 
van de huisartsenpost. 
 

Bellen 
Telefonisch zijn wij bereikbaar: 
Van 08.00 – 10.00 uur  
- Afspraken maken spreekuur en aanvragen van 
visites  
Van 10.30 – 12.00 uur overige vragen 
Van 13.00 – 16.00 uur Opvragen van uitslagen 
 
 
Aanvragen van herhaalrecepten 

 Van 09.00 – 16.00 uur 

 Via internet: www.kuziwiel.praktijkinfo.nl 

 Via de receptenlijn: 073-7519872 
 
Visites 
 

 Aanvragen tussen 8.00 en 10.00 uur 
De assistente vraagt naar de reden van het 
huisbezoek om de ernst van uw klachten in te 
schatten. Het is mogelijk dat wij u toch vragen 
naar de praktijk te komen, omdat daar beter 
onderzoek en behandeling mogelijk is. Vraag 
alleen een visite aan als u te ziek bent om zelf 
naar de praktijk te komen. Geen eigen vervoer 
hebben is geen reden om de arts te vragen bij 
u thuis te komen.  
Voor spoedgevallen zijn wij altijd bereikbaar 
op de spoedlijn.  
Telefoonnummer:  073-7519871 

 

 
 
 
 
 
 
 

Spreekuur 
 
Het spreekuur is uitsluitend op afspraak. Op het 
spreekuur van de arts wordt voor iedere persoon 
10 minuten gereserveerd. Als u aangeeft dat er 
meerdere vragen te bespreken zijn, dat u een 
langer gesprek wilt of dat er een kleine 
chirurgische ingreep dient te gebeuren dan houdt 
de assistente daar rekening mee in de agenda.  
Zorg dat u tijdig aanwezig bent 
 
Spreekuur artsen: 

 

Drs. Wielders Drs. v.Lier Drs. Weijers 

Maandag: 
Gehele dag  

Maandag: 
Gehele dag 

Maandag:  
Gehele dag  

Dinsdag: 
Gehele dag 

Dinsdag: 
Gehele dag 

Dinsdag 
afwezig 

Woensdag: 
Gehele dag 

Woensdag: 
Ochtend 

Woensdag: 
Gehele dag 

Donderdag: 
afwezig 

Donderdag: 
Gehele dag 

Donderdag: 
Gehele dag  

Vrijdag: 
Gehele dag 

Vrijdag: 
Gehele dag 

Vrijdag : 
afwezig 


