
Herhaalrecepten: 
 

U kunt uw medicijnen op de volgende manieren bestellen: 

Via de receptenlijn, op tel nr; 076-5424460 (24 uur per dag) of 076-5410779 optie 

2 (tijdens openingstijden) 

Via onze website www.huisartsenpraktijkhaagsebeemden.nl. 

Via de assistente, op het algemene nummer. 
 

Herhaalrecepten zijn medicijnen die u doorlopend gebruikt. Medicijnen die hier 

niet onder vallen, moeten via de assistente aangevraagd worden en kunnen 

helaas niet via de website of receptenlijn besteld of voorgeschreven worden.  
 

Recepten die op werkdagen voor 12.00 uur zijn aangevraagd, kunt u de volgende 

dag na 14.00 uur afhalen bij uw apotheek. 
 

Heeft u een apotheek buiten de Haagse Beemden, geef dit dan door bij het 

aanvragen van uw herhaalrecepten. Medicatie die gehaald wordt bij een 

apotheek buiten de Haagse Beemden kunnen wij niet inzien, hierdoor is er vanuit 

onze praktijk geen medicatiebewaking mogelijk.  
 

U kunt (mogelijk) ook gebruik maken van de herhaalservice van de apotheek. 

Vraag hiernaar bij de assistente.  

 

Waarneming:  
 

Bij afwezigheid op donderdagmiddag en tijdens vakanties of nascholingen wordt 

er waargenomen door de collega’s van de Waarneemgroep Haagse Beemden.  

 

Drs. Frankenhuis 076-541 8444 Arenberglaan 229 

Drs. Roothans 076-541 0298 Raaimoeren 19 

Drs. Pelgrom 076-596 7722 Essendonk 7A 

Drs. Stoopendaal 076-542 1201 Helmkruid 4A 

Drs. van der Steen &  

drs. van der Steen- Jansen 

076-541 0460 Helmkruid 4B 

Drs. Jagt & drs. Tamsma 076-542 4438 Helmkruid 4C 

Drs. Bressers 076-542 3067 Helmkruid 4D 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Huisartsenpraktijk Haagse Beemden 

Dhr. drs. Z. Hamidi 

Hondsdonk 58 

4824 CG Breda 

Algemeen nummer: 076-541 0779 

Spoednummer: 076-542 6868 

 



Huisartsenpraktijk Haagse Beemden 
 

Dit is de praktijk van dokter Hamidi. Samen met de waarnemend huisarts, 

praktijkondersteuners en assistentes bieden wij u goede, toegankelijke en 

persoonlijke huisartsenzorg. In deze folder vindt u de belangrijkste 

praktijkinformatie. Uitgebreide informatie vindt u op onze website 

www.huisartsenpraktijkhaagsebeemden.nl.  
 

Contactgegevens:  
 

Algemene nummer 076-541 0779 

Spoednummer 076-542 6868 

Receptenlijn 076-542 4460 

Website www.huisartsenpraktijkhaagsebeemden.nl 

E-mail info@huisartsenpraktijkhaagsebeemden.nl  

(Niet voor medische zorgvragen) 

 

Openingstijden: 
 

De praktijk is op werkdagen geopend van 08.00 - 17.00 

Op donderdag is de praktijk geopend van 08.00 – 12.30 

 

Buiten kantoortijden kunt u bij spoedgevallen, contact opnemen met  

Huisartsenpost Breda, Molengracht 21. Telnr.: 076-525 8500  

 

Afspraken:  
 

In Huisartsenpraktijk Haagse Beemden werken we alleen volgens afspraak. Om 

een afspraak te maken voor dezelfde dag kunt u vanaf 08.00 bellen met de 

assistente op het algemene telefoonnummer. Voor de daaropvolgende dagen 

worden beperkt afspraken vooraf gemaakt. U kunt nu ook via de website of via 

Mijngezondheid.net een afspraak maken. 
 

Bij het maken van een afspraak zal de assistente vragen naar de reden van uw 

contact. Ze is daartoe opgeleid en vraagt dat om een inschatting te kunnen 

maken of uw klacht een spoedeisend karakter heeft en om te bepalen hoeveel 

tijd u bij de dokter nodig hebt. De assistente is (net als de huisarts) verplicht om 

vertrouwelijk met uw informatie om te gaan. 
 

Heeft u meerdere klachten of vragen? Geeft u het dan aan bij het maken van de 

afspraak, we kunnen er dan rekening mee houden in onze agenda. 
 

Huisbezoeken dienen bij voorkeur voor 10.00 uur te worden aangevraagd. De 

assistente beoordeelt, eventueel samen met de huisarts, of een huisbezoek 

afgelegd wordt. Het huisbezoek is niet bedoeld voor mensen die geen tijd of geen 

vervoer hebben om naar het gewone spreekuur te komen. 
 

Als u verhinderd bent, dan verzoeken wij u de afspraak tijdig te annuleren. Deze 

tijd kan dan voor een andere patiënt worden gebruikt. 

Wij zijn helaas genoodzaakt om kosten in rekening te brengen als u zonder tijdig 

annuleren (uiterlijk 24 uur voor de afspraak) niet verschijnt op de gemaakte 

afspraak. 
 

POH- somatiek: 

Onze praktijkondersteuner somatiek is Kristel van Schaijk. Zij is speciaal opgeleid 

om patiënten met een chronische ziekte te behandelen en te begeleiden. 

Patiënten met suikerziekte, hart- en vaatziekten en longziekten worden door de 

praktijkondersteuner geholpen.  
 

POH- GGZ: 

Onze praktijkondersteuner GGZ is Ronald Haeck. Hij is speciaal opgeleid om 

patiënten met psychische klachten te begeleiden. Na verwijzing van de huisarts 

kunt u terecht bij de praktijkondersteuner GGZ.  
 

Doktersassistentes: 

U kunt bij onze assistentes terecht voor o.a. het uitspuiten van oren, aanstippen 

van wratten, bloeddrukcontrole, maken van uitstrijkjes, controleren van urine op 

blaasontsteking en voor het toedienen van injecties.  

Verder kunt u bij hen terecht voor adviezen, het opvragen van uitslagen en voor 

het maken van afspraken bij de huisartsen en de praktijkondersteuners.  
 

Spreekuurondersteuner Huisarts (SOH): 
 

De SOH ondersteunt de huisarts bij zijn/haar werkzaamheden door zelfstandig 

patiënten op haar spreekuur te zien. Emily is opgeleid om diverse aandoeningen 

en klachten zelfstandig en volgens een vastgesteld protocol te behandelen. 

Indien nodig raadpleegt zij de huisarts. 

De spreekuurondersteuner zien onder andere de volgende aandoeningen: 

verkoudheid, keelpijn, hechten wond of trauma aan arm of been.  

 


