
PATIËNTENPORTAAL 
 
Digitale afspraak 
Bekijk de lege plekken in de agenda van uw 

arts en plan een afspraak op het 
moment dat het u uitkomt. 
 
 
 

e-Consult Aanvragen 
Stel uw medische vragen direct aan uw arts via 

een beveiligde omgeving. U 
ontvangt bericht zodra uw vraag 
beantwoord is. 
 
 

Receptenservice 
Vraag recepten direct uit uw medicatielijst aan 

en ontvang herinneringen indien 
u uw medicatie opnieuw nodig 
heeft. 
 
 

Een handleiding voor het aanmaken van een 
gebruikersaccount voor het patiëntenportaal 
is te vinden op onze website. 
 
Na controle van uw identiteit zal het 
gebruikersaccount worden vrijgegeven en 
kunt u deze gebruiken voor het maken van 
afspraken, het aanvragen van e-consulten of 
herhaalrecepten.  
 

Huisartsen 
Mw. E.M. Kristensen, Praktijkhouder 
aanwezig op: ma, di, do 

Mw. G.S. Stolk - Veen 
aanwezig op: di, do, vr 

Mw. D. Donk-Haverkate 
aanwezig op: ma, wo 
 
Assistenten 
Mw. J. de Rover - de Waard 
aanwezig op: ma, di, wo 

Mw. M. van Zitteren 
aanwezig op: wo, do, vr 

Mw. M. Schreuder - Visser 
aanwezig op: ma, di 

Mw. H.M. de Jongh - van de Wetering 
aanwezig op: vr 
 
Praktijkondersteuners 
Mw. P. Visser - Bil, POH-Somatiek 
aanwezig op: di, wo, do, vr 
 

(Diabetes, COPD, Astma, Cardiovasculair 

Risicomanagement, Ouderenzorg) 
 
Mw. A.B.M. Mol, POH-GGZ 
aanwezig op: do 
 

(Begeleiding psychische klachten) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CONTACT & WAARNEMING 
 
Contactgegevens: 
Lombardstraat 5 
4201BH Gorinchem 
Telefoon: 0183 - 632 122 
Spoedlijn: 0183 - 635 720 
www.huisartsenpraktijkdalempoort.nl 
 

Openingstijden: 
Maandag: 08:00u - 17:00u 
Dinsdag: 08:00u - 17:00u 
Woensdag: 08:00u - 17:00u * 
Donderdag: 08:00u - 17:00u 
Vrijdag:  08:00u - 17:00u 
 
* Na 12:00u alleen op afspraak, geen assistente 
aanwezig 

 

Waarneming: 
Woensdag: 12:00u - 17:00u 
Huisartsenpraktijk Schulte 
Robberstraat 21 
4201 AK Gorinchem 
Telefoon: 0183-631048 
www.praktijkschulte.nl 
 
Buiten kantooruren: 
Centrale Huisartsenpost Gorinchem 
Banneweg 57 
4204 AA Gorinchem 
Telefoon: 0183-646410 
www.huisartsenzorg.nu

AFSPRAKEN 
 
Telefonisch: 
Voor het maken van afspraken is de assistente 
bereikbaar van:  08:00u - 10:00u 

10:30u - 13:00u 
14:00u - 15:30u 

 
De volgende uitgangspunten worden 
gehanteerd bij het maken van een afspraak: 

• Per afspraak zal één klacht worden 
behandeld, heeft u meedere klachten, 
geeft u dat dan aan 

• Visites dienen voor 10:00u te zijn 
aangevraagd 

• Spoedgevallen worden direct in 
behandeling genomen 

• Afspraken voor dezelfde dag dienen 
voor 10:00u te zijn aangevraagd 

 
Digitaal: 
Afspraken kunnen ook via het digitale 
patiëntenportaal worden gemaakt. 

HERHAALRECEPTEN 
 
Telefonisch: 
Herhaalrecepten zijn aan te vragen via de 
receptenlijn. 
Telefoon: 0183 - 632 122 (keuze 2) 
 
Recepten die voor 10:00u zijn aangevraagd 
kunnen de volgende werkdag vanaf 16:00u 
worden opgehaald bij uw apotheek. 

 
Digitaal: 
Herhaalrecepten kunnen ook via het 
digitale patiëntenportaal worden 
aangevraagd. 

http://www.huisartsenpraktijkdalempoort.nl/
http://www.praktijkschulte.nl/
http://www.huisartsenzorg.nu/

