
Beste,


U ontving onlangs een mail naar 
aanleiding van onze bereikbaarheid 
de afgelopen maanden. Hierin 
hadden we reeds aangekondigd dat 
we jullie opmerkingen wel degelijk ter 
harte nemen, en dat we werkten aan 
deze bereikbaarheid. Daarom willen 
we graag vandaag onze nieuwe - 
getrapte - manier van bereikbaarheid 
voorstellen. Natuurlijk is jouw huisarts 
niet of beperkt bereikbaar op 
momenten dat hij niet aanwezig is in 
de praktijk (b.v. verlof).

1. Voel je je ziek ? Heb je voorschriften nodig ? Er moet een attest ingevuld worden ?
We gaan er nog steeds van uit dat een raadpleging de beste manier is om jouw 
medisch probleem te bekijken.

2. Heb je een niet dringende vraag voor jouw huisarts ?
Elke arts heeft voortaan eveneens een eigen mailadres waarop je haar/hem 
rechtstreeks kan bereiken. Je hoeft voor specifieke vragen aan één arts dus niet meer 
via het algemene mailadres te gaan. Dit schakelt een vertragende tussenstap uit, 
waardoor jouw mail sneller bij de juiste arts komt. Mailen doe je bij voorkeur voor 
vragen die niet dringend zijn. Jouw arts verwerkt deze mails immers meestal in de loop 
van de werkdag of de werkdag erop.

3. Heb je een korte vraag ?
Je kan jouw arts voortaan ook bereiken via de Telegram App (zie de link onderaan voor 
info en de download). Je kan dus een bericht sturen naar jouw arts in een veilige 
omgeving. Je arts zal deze App uiteraard enkel gebruiken tijdens de kantooruren (8u 
tot 18u). Je kan deze App gebruiken voor vragen die je graag dezelfde dag 
beantwoord ziet. Zelf je arts opbellen via de App is niet mogelijk.

4. Heb je een dringende vraag waarvoor je je (eigen) huisarts toch graag even spreekt ?
Ten slotte is er voortaan voor elke arts ook een rechtstreeks telefoonnummer 
waarop je haar/hem kan bereiken tijdens welbepaalde uren. Deze uren kan je vinden 
bij de contactgegevens hieronder. Opgelet, kijk steeds op onze website voor de laatste 
versie van deze uren, jouw arts kan deze immers wijzigen in functie van zijn agenda/
planning. Je arts rechtstreeks opbellen dient enkel voor dringende vragen. Je stoort 
haar/hem immers vaak tijdens een raadpleging. Doe dit dus enkel voor vragen die niet 
via een Telegram bericht of mail kunnen.

Hoe kan je jouw huisarts 
best contacteren ?



Mogen we vragen om deze - getrapte - bereikbaarheid ook te respecteren ?! We 
verwachten b.v. geen rechtstreeks telefoons om een afspraak te vragen voor de komende 
week. Stel jouw vraag dus bij voorkeur via mail of Telegram. Indien we vaststellen dat er 
teveel telefoons rechtstreeks bij de arts komen die niet nodig zijn, zullen we immers 
genoodzaakt zijn om deze bereikbaarheid bij te stellen.

Mogen we tenslotte ook vragen om in alle communicatie met onze praktijk, hetzij via ons 
onthaal, hetzij rechtstreeks met jouw arts steeds het nodige respect en geduld op te 
brengen ? We zien immers dat in onze - "voor 22u besteld, morgen in huis, bol.com-
maatschappij” - sommige mensen behoorlijk eisend en ongeduldig geworden zijn. We 
blijven ons immers voor 110% inzetten om jullie kwalitatieve geneeskunde te bieden. 
Alvast bedankt voor jullie begrip en vertrouwen. 

Dr. Van Cauwenbergh Ive
Huisarts

Lokerenbaan 100W2   -   9240 Zele
info@mediteamzele.be  -  www.mediteamzele.be

052 77 01 92 (directe lijn)
052 52 28 70 (secretariaat)

Dr_Van_Cauwenbergh_Ive (Telegram)

vancauwenbergh@mediteamzele.be

Dr. De Beule Griele
Huisarts

Lokerenbaan 100W2   -   9240 Zele
info@mediteamzele.be  -  www.mediteamzele.be

052 77 01 93 (directe lijn)
052 52 28 70 (secretariaat)

Dr_De_Beule_Griele (Telegram)

debeule@mediteamzele.be

Dr. De Breuck Elke
Huisarts

Lokerenbaan 100W2   -   9240 Zele
info@mediteamzele.be  -  www.mediteamzele.be

052 77 01 91 (directe lijn)
052 52 28 70 (secretariaat)

Dr_De_Breuck_Elke (Telegram)

debreuck@mediteamzele.be

Dr. De Beule Griele
Huisarts

Lokerenbaan 100W2   -   9240 Zele
info@mediteamzele.be  -  www.mediteamzele.be

Direct telefonisch bereikbaar :
maandag 11u30 - 12u30
dinsdag 13u30 - 14u30
woensdag niet bereikbaar
donderdag 11u30 - 12u30
vrijdag 10u00 - 11u00

Dr. De Breuck Elke
Huisarts

Lokerenbaan 100W2   -   9240 Zele
info@mediteamzele.be  -  www.mediteamzele.be

Direct telefonisch bereikbaar:
maandag 11u30 - 12u30
dinsdag 11u30 - 12u30
woensdag 11u00 - 12u00
donderdag 14u00 - 15u00
vrijdag 10u00 - 11u00

Dr. Van Cauwenbergh Ive
Huisarts

Lokerenbaan 100W2   -   9240 Zele
info@mediteamzele.be  -  www.mediteamzele.be

Direct telefonisch bereikbaar:
maandag 16u00 - 18u00
dinsdag 07u45 - 09u30
woensdag 07u45 - 09u30
donderdag 07u45 - 09u30
vrijdag 07u45 - 09u30



Dr. Dheere Anthony
Huisarts

Lokerenbaan 100W2   -   9240 Zele
info@mediteamzele.be  -  www.mediteamzele.be

052 77 01 90 (directe lijn)
052 52 28 70 (secretariaat)

Dr_Dheere_Anthony (Telegram)

dheere@mediteamzele.be

Dr. Lambrechts Chiara
Huisarts

Lokerenbaan 100W2   -   9240 Zele
info@mediteamzele.be  -  www.mediteamzele.be

052 77 01 94 (directe lijn)
052 52 28 70 (secretariaat)

Dr_Lambrechts_Chiara (Telegram)

lambrechts@mediteamzele.be

Dr. Dheere Anthony
Huisarts

Lokerenbaan 100W2   -   9240 Zele
info@mediteamzele.be  -  www.mediteamzele.be

Direct telefonisch bereikbaar:
maandag 11u30 - 12u30
dinsdag 11u30 - 12u30
woensdag 17u00 - 18u00
donderdag niet bereikbaar
vrijdag 09u30 - 10u30

Dr. Lambrechts Chiara
Huisarts

Lokerenbaan 100W2   -   9240 Zele
info@mediteamzele.be  -  www.mediteamzele.be

Direct telefonisch bereikbaar:
maandag 12u30 - 13u00
dinsdag 11u30 - 12u30
woensdag niet bereikbaar
donderdag 11u30 - 12u30
vrijdag 09u30 - 10u30

Dr. Vanderlinden Arnaut
Huisarts i.o.

Lokerenbaan 100W2   -   9240 Zele
info@mediteamzele.be  -  www.mediteamzele.be

052 77 01 95 (directe lijn)
052 52 28 70 (secretariaat)

Dr_Vanderlinden_Arnaut (Telegram)

vanderlinden@mediteamzele.be

Dr. Vanderlinden Arnaut
Huisarts i.o.

Lokerenbaan 100W2   -   9240 Zele
info@mediteamzele.be  -  www.mediteamzele.be

Direct telefonisch bereikbaar:
maandag 12u00 - 12u30
dinsdag niet bereikbaar
woensdag 12u00 - 12u30
donderdag 12u00 - 12u30
vrijdag 13u30 - 14u00

Dr. D’hooghe Michiel
Huisarts i.o.

Lokerenbaan 100W2   -   9240 Zele
info@mediteamzele.be  -  www.mediteamzele.be

Direct telefonisch bereikbaar:
maandag 12u00 - 12u30
dinsdag niet bereikbaar
woensdag 12u30 - 13u00
donderdag 12u00 - 12u30
vrijdag 10u00 - 10u30

Dr. D’hooghe Michiel
Huisarts i.o.

Lokerenbaan 100W2   -   9240 Zele
info@mediteamzele.be  -  www.mediteamzele.be

052 77 01 96 (directe lijn)
052 52 28 70 (secretariaat)

Dr_Dhooghe_Michiel (Telegram)

dhooghe@mediteamzele.be



Om de chatfunctie te gebruiken moet je Telegram 
downloaden op jouw smartphone en/of computer. 
Voor meer informatie, zie: https://telegram.org. 
download Telegram voor iOS (Apple Store) of 
Android (Play Store))

https://telegram.org
https://apps.apple.com/nl/app/telegram-messenger/id686449807
https://play.google.com/store/apps/details?id=org.telegram.messenger&hl=nl&gl=US

