
  

  
Wachtdienst 
 

De wachtdienst is – enkel voor dringende 

problemen – te bereiken op weekdagen van 19u 

tot 8u en tijdens het weekend.  

Tel. 016/58.90.00  

 

Universitaire opleidingspraktijk 
 

Onze praktijk is een erkende universitaire 

opleidingspraktijk. Dat wil zeggen dat er af en 

toe studenten geneeskunde stage lopen. Uw arts 

zal u steeds vragen of u er geen bezwaar tegen 

heeft dat een student de consultatie mee volgt. 

 

Vanaf september 2017 verwelkomen we dokter 

Lore Steenwegen. Zij is HAIO (=huisarts in 

opleiding ). Zij is een afgestudeerde arts die haar 

opleiding in de specialisatie huisartsgeneeskunde 

voortzet. Zij zal onze praktijk gedurende 1 jaar 

vervoegen en zal zelfstandig raadplegingen en 

huisbezoeken doen onder supervisie van de 

andere artsen.  

 

Globaal Medisch Dossier 
 

Bent u vaste patiënt in onze praktijk, dan kan u 

best een Globaal Medisch Dossier afsluiten.  

Het ziekenfonds betaalt u dan 30 procent meer 

terug van al uw consultaties en huisbezoeken. Dit 

geldt bij alle artsen van de groepspraktijk. 

Bedoeling is dat één artsenpraktijk al uw 

medische gegevens centraliseert en bijhoudt 

zodat er geen gegevens verloren gaan. 

 

Groepspraktijk 

Elewijt 

huisartsenpraktijk 

Werking 
 

In onze groepspraktijk kan u kiezen bij welke 

arts u langsgaat. Alle dossiers worden wekelijks 

door ons samen besproken zodat elke arts u 

verder kan helpen indien nodig.  

 

U kan bij uw huisarts terecht voor een heel 

aantal zaken, waaronder:  

- preventief advies en onderzoek voor o.a. 

hart- en vaatziekten, darm-, prostaat-, 

borstkanker, … 

- ECG (hartfilmpje) 

- longfunctie 

- bevriezen van wratten en huidgezwellen 

- wegsnijden van moedervlekken, 

huidletsels… 

- hechting van wonden 

- pediatrie: uw huisarts is perfect geschoold in 

het onderzoek en de behandeling van 

kinderen en zuigelingen 

- gynaecologische problemen en uitstrijkjes 

- sportletsels 

- rookstopbegeleiding 

- overgewicht 

- infiltraties 

- ondersteuning en gesprekstherapie bij stress, 

burn-out, depressie, echtscheiding, seksuele 

problemen… 

- vaccinaties 

- reisadvies 

-  
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Consultaties 
- Breng steeds uw identiteitskaart mee  

- Voor kinderen: kids- ID of ISI+- kaart 

- U kan eenvoudig afspraken maken via 

www.groepspraktijkelewijt.be of per telefoon. 

- Wie voor 19 u op de website kijkt of belt, zal 

een consultatie kunnen boeken voor dezelfde 

dag.  

- Een groot deel van de afspraken komt pas de dag 

zelf beschikbaar zodat patiënten met dringende 

problemen zeker dezelfde dag nog terecht kunnen  

- Een afspraak annuleert u bij voorkeur minstens 

24u op voorhand. Zo niet zien wij ons 

genoodzaakt deze aan te rekenen.  

Huisbezoeken:  

- Bij voorkeur aanvragen voor 11u, dan komt 

normaal gezien de arts van uw keuze. 

- Na 11u enkel dringende huisbezoeken a.u.b. 

Voorschriften en attesten:  

- Mogen van het RIZIV nog enkel afgeleverd 

worden tijdens een consultatie. Vraag dus 

voldoende voorschriften tijdens je raadpleging. 

- Je arts mag enkel attesten afleveren die stroken 

met de waarheid. 

Secretariaat 

- Openingsuren:  

- elke voormiddag 8-11u  

- maandagavond 17-19u 

- Gelieve tijdens deze uren te bellen voor 

resultaten en andere vragen. Documenten 

afhalen kan enkel dan.  

 

ALLE RAADPLEGINGEN ZIJN OP AFSPRAAK (vanaf september 2017) 

Dr Jacobs Jeroen  maandag    8-11u   16-19u 

    dinsdag    8-11u   16-19u 

    woensdag    8-11u   

    donderdag    8-11u     13-15u of 16-19u 

    vrijdag        13u30 - 16u 

 

Dr Thys Marleen  maandag    8-11u     13u30- 17u 

    dinsdag    8-11u     18-20u 

    woensdag    8-11u  

    donderdag                13u30-19u 

    vrijdag   8-11u            13u30-16u 

 

Dr Lauwers Günther maandag   8-11u    17-19u 

    dinsdag   8-11u             17-19u 

    woensdag   8-11u    16-18u 

    donderdag   9-11u 

    vrijdag   8-11u   13u30-15u30 

 

Dr Lingier Caroline maandag   8-11u   16-19u 

    dinsdag   8-11u            14-16u 

    woensdag      16-19u 

    donderdag   8-11u   

    vrijdag   8-11u             16-19u 

 

Dr Steenwegen Lore       maandag                                               13u30-16u 

 (=HAIO)                         dinsdag                  

                                         woensdag       8-10u                 16-19                                              

                                         donderdag               8-10u                    16-18u30 

                                         vrijdag                    8-10u                   16-19u 

http://www.groepspraktijkelewijt.be/

