Hoe kan je jouw huisarts
best contacteren ?
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 speci eke 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.
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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.

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.commaatschappij” - 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

Dr. Van Cauwenbergh Ive

Huisarts

Huisarts

052 77 01 92 (directe lijn)
052 52 28 70 (secretariaat)
Dr_Van_Cauwenbergh_Ive (Telegram)
vancauwenbergh@mediteamzele.be

Direct telefonisch bereikbaar:
maandag
dinsdag
woensdag
donderdag
vrijdag

16u00 - 18u00
07u45 - 09u30
07u45 - 09u30
07u45 - 09u30
07u45 - 09u30

Lokerenbaan 100W2 - 9240 Zele
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Dr. De Beule Griele
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Huisarts

Huisarts

052 77 01 93 (directe lijn)
052 52 28 70 (secretariaat)
Dr_De_Beule_Griele (Telegram)
debeule@mediteamzele.be

Direct telefonisch bereikbaar :
maandag
dinsdag
woensdag
donderdag
vrijdag

11u30 - 12u30
13u30 - 14u30
niet bereikbaar
11u30 - 12u30
10u00 - 11u00

Lokerenbaan 100W2 - 9240 Zele
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Huisarts
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052 77 01 91 (directe lijn)
052 52 28 70 (secretariaat)
Dr_De_Breuck_Elke (Telegram)
debreuck@mediteamzele.be

Direct telefonisch bereikbaar:
maandag
dinsdag
woensdag
donderdag
vrijdag

11u30 - 12u30
11u30 - 12u30
11u00 - 12u00
14u00 - 15u00
10u00 - 11u00

Lokerenbaan 100W2 - 9240 Zele
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Dr. Dheere Anthony
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Huisarts

Huisarts

052 77 01 90 (directe lijn)
052 52 28 70 (secretariaat)
Dr_Dheere_Anthony (Telegram)
dheere@mediteamzele.be

Direct telefonisch bereikbaar:
maandag
dinsdag
woensdag
donderdag
vrijdag

11u30 - 12u30
11u30 - 12u30
17u00 - 18u00
niet bereikbaar
09u30 - 10u30

Lokerenbaan 100W2 - 9240 Zele

Lokerenbaan 100W2 - 9240 Zele
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052 77 01 94 (directe lijn)
052 52 28 70 (secretariaat)
Dr_Lambrechts_Chiara (Telegram)
lambrechts@mediteamzele.be

Direct telefonisch bereikbaar:
maandag
dinsdag
woensdag
donderdag
vrijdag

12u30 - 13u00
11u30 - 12u30
niet bereikbaar
11u30 - 12u30
09u30 - 10u30

Lokerenbaan 100W2 - 9240 Zele
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Huisarts i.o.

Huisarts i.o.

052 77 01 95 (directe lijn)
052 52 28 70 (secretariaat)
Dr_Vercruysse_Hendrik (Telegram)
vercruysse@mediteamzele.be

Direct telefonisch bereikbaar:
maandag
dinsdag
woensdag
donderdag
vrijdag

12u00 - 12u30
niet bereikbaar
12u00 - 12u30
12u00 - 12u30
13u30 - 14u00

Lokerenbaan 100W2 - 9240 Zele

Lokerenbaan 100W2 - 9240 Zele

info@mediteamzele.be - www.mediteamzele.be

info@mediteamzele.be - www.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))

Hoe en waarvoor kan je best een
raadpleging inboeken ?

Beste,
Door personeelsverloop is er niet langer een onthaalmedewerker aanwezig op dinsdag en
vrijdag. We willen dit opvangen door een vlottere bereikbaarheid van jouw eigen huisarts
te bieden (zie onze folder over getrapte bereikbaarheid van de huisartsen) en de online
agenda uit te breiden. We willen echter graag nog eens op een rijtje zetten hoe en
waarvoor je best een raadpleging vastlegt.

Hoe ?
Je kan steeds zelf een raadpleging vastleggen via onze website : www.mediteamzele.be .
Je dient hiervoor te beschikken over een account (login & paswoord) voor ons
agendasysteem (www.afspraken.be). Indien je deze nog niet hebt, maak je die zelf aan op
deze website (hulp nodig hierbij : klik hier). Omdat we momenteel een patiëntenstop
hebben binnen onze praktijk, zal je moeten vragen dat wij je koppelen aan onze praktijk.
We doen dit enkel voor patiënten die reeds gekend zijn bij ons. Heb je een probleem met
het agendasysteem, kan je contact nemen met hun helpdesk : support@afspraken.be of
0468 / 50 70 84).
De beste en snelste manier verloopt via deze online agenda. Voortaan komen ook alle
extra beschikbare plaatsen voor de dag zelf online beschikbaar rond 08u00. Deze
plaatsen dienen om mensen die acuut ziek geworden zijn en diezelfde dag een huisarts
moeten kunnen raadplegen die mogelijkheid te geven. Voor planbare zorg (voorschriften,
jaarlijkse controles, geschiktheidsattesten, verzekeringsonderzoek, … ) vragen we om
deze plaatsen niet te gebruiken. Je kan hier best een raadpleging verder in de toekomst
vastleggen bij de arts van jouw keuze.
Indien je zelf geen online afspraak kan inplannen, en er niemand is die je hierbij een
handje kan helpen (kinderen, kleinkinderen, …), kan je contact nemen met ons onthaal
op het nummer 052 52 28 70. Onze onthaalmedewerker is enkel aanwezig op maandag,
woensdag en donderdag van 08u00 tot 13u00.
Op dinsdag en vrijdag (of bij afwezigheid van het onthaal) kan je in de ochtend ook
op het GSM nummer van de praktijk bellen indien je er niet in slaagt om een online
raadpleging in te boeken: 0473 / 37 12 03. Deze mogelijkheid is er uiteraard vooral voor
mensen die de digisprong (nog) niet gemaakt hebben.

Waarvoor ?
De beste geneeskunde kunnen we bieden tijdens een raadpleging in onze praktijk. Andere
patiëntencontacten (huisbezoeken, video-consultatie, telefoon, bericht, mail, … ) hebben
elk hun beperkingen. Omdat we vaak dezelfde vragen zien terugkeren, willen we er graag
enkele uitlichten:
* Voorschriften medicatie: hiervoor moet je op raadpleging komen. Tijdens een
raadpleging kan jouw arts de nodige onderzoeken doen, de medicatielijst controleren en
aanpassen. Als je op raadpleging komt, voorziet jouw arts in principe steeds voldoende
voorschriften tot de volgende raadpleging die medisch noodzakelijk is. Kom dus ook
voorbereid naar de raadpleging zodat je geen voorschriften vergeet te vragen. We
krijgen recent heel vaak de vraag om “voorschriften klaar te zetten en door te sturen
naar de apotheker”, zonder een raadpleging. Dit zijn voorschriften zonder degelijke
opvolging en slechts heel uitzonderlijk toegestaan door de Orde van artsen.
* Voorschriften kinesitherapie, verpleging, …: ook hier hoort volgens het RIZIV een
raadpleging of huisbezoek bij. Het zijn bovendien voor-schriften, geen na-schriften. We
moeten deze als arts dus schrijven voordat de kinesist of de verpleging zijn behandeling
start ! Zo kunnen we bepalen welke behandeling nodig is.
* Attesten voor verzekering, sportclub, mutualiteit, ….: bij de meerderheid van deze
attesten hoort een klinisch onderzoek dat op een raadpleging moet gebeuren. Deze
zomaar binnenbrengen in de praktijk (of doormailen) is dus not done. Je maakt hiervoor
ook afspraak.
* Allerlei andere documenten: indien je niet zeker weet of jouw arts dit document kan
invullen zonder een raadpleging, kan je hem/haar contacteren via zijn mailadres bij
MediTeam Zele.

Alles op een rijtje :
1. Online afspraak vastleggen:
• https://www.mediteamzele.be/nl/maak-een-afspraak of www.afspraken.be
• Hulp nodig : support@afspraken.be of 0468 / 50 70 84 (helpdesk agenda)
2. Via ons onthaal een raadpleging vastleggen:
• op het nummer 052 52 28 70
• enkel op maandag, woensdag en donderdag van 08u00 tot 13u00
3.
•
•
•

Via het GSM nummer van de praktijk een raadpleging vastleggen:
op het nummer 0473 / 37 12 03
enkel op dinsdag en vrijdag van 8u00 tot 13u00 (of bij afwezigheid onthaal)
elke weekdag van 13u00 tot 18u00 enkel voor dringende raadplegingen

Voor levensbedreigende medische hulp bel 112 !

