
      

Huisartsenpraktijk “generaal” 
Generaal de la Reylaan 12a 

1404 BR  BUSSUM 
www.huisartsenpraktijkgeneraal.nl 

e-mail: generaal@ezorg.nl 

 

Huisartsen 
C.A. Nitzsche tel: 035-6951446 
N. Schoop     tel: 035-6783173 

B. Weebers  tel: 035-6951045 

 
J.Huiskens, is op dinsdag werkzaam in de praktijk van B. Weebers en op 

vrijdag om de week bij C.A. Nitzsche en B. Weebers. 
 

Spoednummer overdag 
 

De centrale doktersdienst 

Tel: 0900 – 1515 

 

Spoednummer avond-nacht en 
weekend: 

 
De huisartsenpost 

Tel: 088 130 96 00 

 
 

Spreekuren 
 

Uitsluitend volgens afspraak. 
Voor het maken van een afspraak graag bellen voor 11.00 uur. 

Voor een consult reserveren wij 10 minuten. 

Indien u  meer tijd nodig denkt te hebben kunt u dit aangeven bij het maken van 
de afspraak zodat de assistente extra tijd kan reserveren in de agenda. 

U kunt uw afspraak ook via onze website maken, zie hiervoor bijgesloten folder. 

 

Huisbezoeken 
 

Voor het aanvragen van een huisbezoek graag bellen voor 11.00 uur 
 

Het telefonisch spreekuur  
 

Voor het opvragen van uitslagen van een onderzoek, korte adviezen of overleg. 
C.A. Nitzsche    11.00-11.30 (niet op donderdag) 

N. Schoop 11.00 – 11.30 uur (niet op woensdag) 
B. Weebers  11.00 – 11.30 uur  

http://www.huisartsenpraktijkgeneraal.nl/


 

Receptenlijn 
 

Herhaalrecepten kunt u aanvragen per telefoon, keuze mogelijkheid 2.  Voor 
11.00 uur aangevraagde medicijnen kunnen de volgende werkdag  na 16.00 uur 

afgehaald worden. U kunt uw recept ook via onze website aanvragen, zie 
hiervoor bijgesloten folder. Ook hiervoor geldt dat voor 11.00 uur aangevraagde 

recepten de volgende werkdag na 16.00 uur bij de apotheek voor u klaar staan. 

 

Dienst en waarneemregeling 
 

Indien u ons overdag tijdens praktijkuren niet kunt bereiken, belt u voor 
spoedgevallen direct met de doktersdienst 

0900 – 1515 
In de avonduren, ‘s nachts en in het weekend neemt u voor spoedgevallen 

contact op met de huisartsenpost  
088 130 96 00 

Deze telefoonnummers zijn alleen bedoeld voor spoedeisende hulp 
waarvoor u  niet kan wachten tot uw eigen huisarts weer aanwezig is. 

 

Waarneemgroep: 
 

Wij streven ernaar om u ten allen tijde in onze eigen praktijk te helpen. 

Mocht dat onverhoops niet lukken wordt u bij spoedzaken overdag 
geholpen door een van onderstaande collegae: 

 
F.M. Bennebroek- Gravenhorst en A. Wald tel: 0900 – 1515 

R.R. Blees      tel: 0900 – 1515 
W. de Jong en E. Löwenberg   tel: 0900 – 1515 

 
Praktijkassistentes: 

 
De gediplomeerde praktijkassistentes zijn: 

Jolanda van Ree, Alexandra Leys, Souhailla Moamedi, Marja Goudriaan en 
Jacqueline Ernst 

 
U kunt een afspraak maken op het spreekuur van de assistente voor: 

 
-injecties of vaccinaties 

-urine onderzoek ( urine voor 11.00 uur afgeven.) 
-screening op diabetes 

-verwijderen van hechtingen 
-bloeddrukcontrole 

-uitstrijkje in het kader van het bevolkingsonderzoek 

-uitspuiten van oren 
-wrattenbehandeling 

    -wondverzorging 



 

 

Praktijkondersteuner Somatiek 
 

Onze praktijkondersteuner somatiek Nanja Bigot is in de 

praktijk aanwezig op dinsdag woensdag en donderdag. 
U kunt bij haar een afspraak maken voor controles voor 

suikerziekte, hoge bloeddruk en Astma/COPD. Hiervoor heeft 
zij een apart spreekuur. 

U kunt de assistente bellen voor een afspraak. 
 

Praktijkondersteuner GGZ  

 
Onze praktijkondersteuner GGZ, Erlijn Gooszen is in de 

praktijk aanwezig op maandag en donderdag. 
De POH-GGZ ondersteunt de huisarts bij het verlenen van zorg 

aan patienten met psychische en/of psychosociale problemen. 
De praktijkondersteuner werkt onder de verantwoordelijkheid 

van de huisarts en heeft een spreekuur in de 
huisartsenpraktijk. Aan deze zorg zijn geen verdere kosten 

verbonden. 
U kunt de assistente bellen voor een afspraak. 

 
 

 

 
 

 
 

 
 
 

 


