
1. Iedereen is verantwoordelijk voor zijn eigen 

gezondheid 

2. Vraag degelijke, objectieve informatie, hoed u 

voor praatjes of verkeerd internetten. 

3. Doe niet aan zelfmedicatie 

4. Vermeld: alle medicatie die u neemt, 

 (ev. door andere artsen voorgeschreven) 

ook medicatie die u reeds gestopt heeft 

5. Indien u een specialist wenst te raadplegen, 

spreek er eerst met ons over en vraag een 

verwijsbrief, zo blijft uw medisch dossier volledig. 

6. Wij kunnen alleen attesten schrijven die stroken 

met de waarheid: vraag dus geen valse attesten, 

zij zullen altijd geweigerd worden. 

7. Een open gesprek schept een sfeer van 

wederzijds vertouwen. 
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Nieuw vanaf juli 2010!!! 

Graag jullie aandacht voor volgende tips 

 

Dr. Johan Van den Eynde 
Paddeschootdreef 32 

9100 Sint-Niklaas 

 03/777.32.78 
 

 

Maandag 

8u00 -9u00 

8u-9u 

 

- 

 Afspraak 

18u-19u 
 

Dinsdag 

 

- 

 

14-15u 

Afspraak 

18u-19u 
 

Woensdag 

8u00 -9u00 

8u-9u 

 

- 

 

- 

 

Donderdag 

8u00 -9u00 

8u-9u 

 

- 

 Afspraak 

18u-19u 
 

Vrijdag 

 

- 

 

- 

Afspraak 

16u-19u 

: telefoneer tijdens de blauwe uren 
 voor uitslagen en medische inlichtingen. 

Telefonisch worden geen cijfers, details of 
therapieën besproken.  

Sommige geneesmiddelen worden door 

de apotheker niet afgeleverd zonder 

voorschrift. 

Dit voorschrift wordt door de arts niet 

afgeleverd zonder onderzoek. 

Ga dus eerst naar de huisarts en pas dan 

naar de apotheek en niet in omgekeerde 

volgorde! 

TIPS voor een vlotte raadpleging/afspraak: 

 Spaar geen klachten, zij brengen geen 

interest op 

 Schrijf uw klachten op en vermeld ze in het 

begin van de raadpleging, zo kunnen we 

samen bepalen welke klacht we eerst 

behandelen 

 Zet uw GSM  reeds uit in de wachtzaal 

 Kom niet met meer mensen dan nodig  

(patiënt en begeleider) 



De laatste jaren komt het dagelijks in het nieuws:  

 Nieuwe evoluties in de geneeskunde 

 Ook administratie, op papier of op computer 

neemt bij ons ook een groter aandeel in. 

 Een toenemende vraag naar afspraken 

 De vergrijzing van de bevolking 

Daarom hebben wij in onze praktijk een  

taakverdeling doorgevoerd vanaf juli 2010: 

Dr. Vercruyssen zal instaan voor  de administratie, 

dossierbeheer en permanentie. 

Dr. Van den Eynde zal instaan voor de concrete 

patiëntenzorg 

Afspraken: 

Het voordeel van afspraken is dat arts en patiënt 

zich rustiger voelen en niet gestoord worden door 

een volle wachtzaal. Een kleine wachttijd is 

onvermijdelijk. 

De afspraken worden uitgebreid naar de namiddag. 

Vrije Raadpleging: 

De vrije raadplegingen worden beperkter om meer 

ruimte te maken voor afspraken. 

De deur gaat pas een half uur voor de raadpleging 

open om onderlinge conflicten te vermijden; 

 als je niet lang wenst te wachten, maak dan een 

afspraak, in plaats van een uur op voorhand te 

komen. 

Hoe maakt u een afspraak: 

Gebruik bij voorkeur het internet, zo stoort u 

niemand, het is gebruiksvriendelijk en snel 

 Geeft een overzicht van de beschikbare 
momenten. Gelieve indien u thuis bent de 
vroege afspraken te nemen, zo blijven de 
avonduren open voor mensen die moeten 
werken. 

 Surf naar paddok.be 

 Klik door op Online afspraken 

 Vul uw gebruikersnaam in ____________ 

 Vul uw wachtwoord in ______________ 

 Klik op aanmelden 

 Klik op een afspraak maken via 
afsprakenkalender 

 U kan nu een afspraak aanvinken 

 ev. kan u een korte boodschap vermelden 
 Klik op bevestigen en u kan alles afsluiten. 
Wenst u een tweede afspraak te maken voor een 

ander lid van de familie, ga dan links boven 

afmelden en meldt u opnieuw aan met de 

gegevens van de andere patiënt 

U kan uw gegevens wijzigen via “profiel wijzigen” 

 

 

 

 

Patiënten  die GEEN internet hebben, kunnen nog 

steeds telefonisch een afspraak maken op 

03/777.32.78: vraag een afspraak voor naam: …+ 

voornaam… en vermeld een bondige beschrijving 

van de klachten, bijv. verkoudheid, medicatie 

voorschriften… 

Huisbezoeken: 03/777.32.78 

 Altijd telefonisch aan te vragen. 

 Tijdig aanvragen: voor 09u, eventueel reeds de 

dag voordien 

 Vermeld duidelijk: naam, adres en reden van 

bezoek. 

 Stel niet uit tot ’s avonds als je ’s morgens reeds 

ziek bent 

 Klaarleggen: de nodige documenten, medicatie 

die verlengd moet worden. 

Spoedgevallen: 

 Zeer dringende oproepen moeten door de 100 

worden uitgevoerd, gezien huisartsen geen 

prioritair voertuig hebben. 

 Andere spoedgevallen krijgen voorrang: ziektes 

die plots verergeren, of een klein ongeval 

 Vermeld steeds de reden van dringendheid en 

het juiste adres 

Wachtdienst: tijdens de nacht en in het weekend 

kan je de dokter met wachtdienst bereiken: 

Sint-Niklaas + Nieuwkerken:  03/777.60.60 
Belsele, Sinaai, Waasmunster: 052/46.36.00 


