Contactgegevens
18de Oogstwal 31
3700 Tongeren
 012/23.38.45
 012/39.28.75

Huisartsen Praktijk
18de Oogstwal

 cjrp@telenet.be
Website:
www.huisartsenpraktijkachttiendeoogstwal.be

* Elke huisarts werkt apart maar deelt:
- het secretariaat
- de afsprakenagenda
- de dossiers
* Bij verlof, bijscholing, ziekte of overbezetting van
een arts, mogen de patiënten kiezen voor een
andere arts in onze groepspraktijk.
* Artsen en personeel zijn gebonden
aan het beroepsgeheim.
* Voorschriften worden alleen gemaakt tijdens een
consultatie. U krijgt er voldoende mee tot aan uw
volgende controle.

Dr. Ph. Coninsx
Dr. A. Jorissen
Dr. Chr. Reijnierse
Dr. A. Pak
Mevr. M. Vinkenroye (psychologe)
Mevr. L. Parthoens (diëtiste)
Mevr. N. Vanbergen (logopediste)

Raadplegingen

Openingsuren secretariaat
* van maandag tot donderdag van 8u tot 16u

Gelieve steeds een afspraak te maken.
Dit kan op één van volgende manieren:
* telefonisch op 012/23.38.45
bij Kirsten of Cindy.
* tijdens de raadpleging:
u legt met de dokter een volgende
afspraak vast.
* op onze website:
www.huisartsenpraktijkachttiendeoogstwal.be






Spoedgeval gaat voor!!
(raadpleging of huisbezoek)
1 afspraak = 1 patiënt
Kom op tijd
Meld tijdig af indien belet

Huisbezoeken
* slechts voor patiënten die te ziek of te
oud zijn om zich te verplaatsen
* aanvragen, indien mogelijk, voor 10u.

Wachtdiensten

* vrijdag van 8u tot 14u
* de praktijk is telkens terug geopend na 17u

Consultaties op afspraak
Dr. Coninsx Philippe:
* van maandag tot vrijdag
* zaterdagvoormiddag
Dr. Jorissen Anja:
* van maandag tot woensdag
* donderdagvoormiddag
* vrijdag
* zaterdagvoormiddag om de 14 dagen
Dr. Reijnierse Christianne:
* maandagmiddag en -namiddag
* dinsdagvoormiddag en –namiddag
* woensdagvoormiddag
* donderdagvoormiddag en -namiddag
* vrijdagmiddag en -namiddag
* zaterdagvoormiddag om de 3 weken
Dr. Pak Anjela:
* van maandag tot vrijdag
* zaterdagvoormiddag om de 3 weken

* Op weekdagen:
tussen 19u en 8u
* Weekends en feestdagen:

070/246 246

Nuttige telefoonnummers:
Apothekers van wacht 0900/10.500
Antigifcentrum

07/245.245

Noodnummer

112

Zelfmoordlijn

02/649.95.55

