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Adres en telefoonnummers 
 
 
 
Huisartspraktijk Zainalabedin 
Huissensestraat 64C 
6833 JB  Arnhem 
 
 
 
Telefoonnummer: 
026 - 3031717 
 
 
 
Spoednummer: 
026-3031717- optie 1.  
 
 
 
Huisartsendienst regio Arnhem,  
buiten kantoortijden 
0900 - 1598 
 
 
 
 
Mailadres praktijk 
huisartspraktijkzain@mcmalburgen.nl 
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Praktijkinformatie 
 
 
 
 

Een praktijk met  
kwalitatieve laagdrempelige en 
persoonlijke huisartsenzorg 



Praktijkinformatie 
HUISARTSPRAKTIJK Zainalabedin 

Openingstijden: 
De praktijk is geopend van maandag t/m vrijdag van 
8.00-17.00 uur. 
 
Afspraak maken: 

• U kunt de praktijk bellen om een afspraak te 
maken. Bij het maken van een afspraak zal de 
praktijkassistente vragen naar de reden van uw 
komst. Zij is daartoe opgeleid en doet dat voor 
de organisatie van het spreekuur. Indien u 
klachten heeft die dezelfde dag gezien moeten 
worden, verzoeken wij u om tussen 8.00 uur en 
10.00 uur te bellen. 

• U kunt ook een afspraak maken via de balie. 
 
Spoed: 
Indien er sprake is van een levensbedreigende situatie 
kunt u bellen met de praktijk: 026-3031717- optie 1.  
Binnen 30 seconden heeft u de praktijkassistente aan 
de telefoon. 
U kunt uiteraard 112 bellen als iedere seconde telt. 
 
Spreekuur huisarts: 
Wilt u de huisarts spreken dan kan dat in de praktijk, 
maar ook telefonisch. 
Gemiddelde spreekuurafspraak duurt 10 minuten. 
Het kan voorkomen dat u meer tijd nodig heeft. 
Bijvoorbeeld als u meer vragen heeft of met meer 
mensen komt. 
Denkt u dat er meer tijd nodig is, bespreek dit dan met 
de praktijkassistente. Zij kan hier in de planning 
rekening mee houden. 
 
Spreekuurtijden van de huisarts: 

• Dinsdag t/m vrijdag –spreekuur op afspraak 
• Maandag: spreekuur uitsluitend voor 

spoedgevallen. 
 
Telefonisch spreekuur: 
Wilt u gebruik maken van het telefonisch spreekuur, 
geeft u dit dan door aan de praktijkassistente. Zij zal 

het telefoonnummer noteren waarop de huisarts u 
kan terugbellen. 
 
Heeft u een afspraak en kan deze niet doorgaan, 
laat dit dan zo snel mogelijk aan de 
praktijkassistente weten. 
 
Huisbezoek: 
Het liefst ziet de huisarts u in de praktijk. Daar is 
apparatuur aanwezig waarmee u nauwkeurig 
onderzocht kunt worden. Toch kan het voorkomen 
dat u niet naar de praktijk kunt komen. 
Als u via de praktijkassistente een afspraak bij u 
thuis heeft gemaakt, dan kunt u tussen 12.00 en 
14.00 uur de huisarts verwachten. 
 
Geen vervoer is geen reden om de huisarts te laten 
komen. 
 
Spreekuur praktijkassistente: 
De praktijkassistente heeft haar eigen spreekuur. 
U kunt bij haar terecht voor o.a.: 

• Oren uitspuiten 
• Controles van de bloeddruk 
• Verwijderen van hechtingen 
• Uitstrijkjes maken 
• Urine onderzoek 
• Nuchtere glucose controle 
• EHBO en wondverzorging 
• Verwijderen van wratten 
• Injecties geven 
• Spreekuur SOA 
• Spreekuur anticonceptie 

Hiervoor dient u een afspraak te maken. 
 
Spreekuur praktijkondersteuner: 
De praktijkondersteuner is speciaal opgeleid om 
huisartsen te ondersteunen in de zorg voor  
chronische zieke mensen.  
U kunt bij haar terecht voor: 

• Stoppen met roken 
• Astma / COPD 
• Diabetes mellitus 
• CVRM /  controle bloeddruk 
• Kwetsbare ouderen 
• Ontslag uit het ziekenhuis 

Uitslagen: 
U kunt iedere werkdag na 10.00 uur bellen voor de 
uitslagen. Indien mogelijk vertelt de praktijkassistente u 
dan de uitslag. 
 
Herhaalrecepten: 
Herhaalrecepten kunt u bestellen op de volgende 
manieren: 

• Herhaal receptenlijn 026-3031717-(optie 2) 
• Receptenbak bij de balie 

Vraagt u het herhalingsrecept vóór 12.00 uur aan,  
dan ligt het medicijn de volgende werkdag na 12.00 uur 
voor u klaar bij uw apotheek.  
Belt u ná 12.00 uur, dan kunt u het medicijn een dag 
later ophalen.  
 
Urineonderzoek: 
Indien u denkt dat u een blaasontsteking heeft kunt u 
voor 10.00 uur de urine inleveren bij de balie. De 
praktijkassistente zal u meteen vragen naar uw 
klachten. De urine mag niet ouder dan 2 uur zijn en het 
liefst bewaard zijn in de koelkast. Na 14.00 uur kunt u 
voor de uitslag bellen en liggen er zo nodig medicijnen 
klaar bij de apotheek 
 
 
Spoedeisende hulp buiten kantoortijden: 
Indien u medische hulp nodig heeft die niet kan 
wachten tot uw huisartspraktijk weer open is, kunt u 
bellen met huisartsendienst regio Arnhem 
0900-1598 
 
 
Klachten: 
Uw mening telt mee: “Uw tips of opmerkingen zijn voor 
ons een gratis advies”. Hiervoor hebben wij een 
formulier, welke u (anoniem) kunt  inleveren via de 
balie of de receptenbak. 
 

NIET TEVREDEN? LAAT HET ONS WETEN! 
Het kan zijn dat u niet tevreden bent over de behandeling of over de 
manier waarop met u is omgegaan. Laat het ons weten. Dan kunnen 
we met u kijken wat we eraan kunnen doen. 


