Missie
Wij zijn een solo huisartspraktijk die zich bezighoudt
met reguliere geneeskunde. In een persoonlijke
benadering willen we komen tot laagdrempelige zorg,
gemaakt op maat van de patiënt.

Airbornelaan 146
5632 JG Eindhoven

Visie
Het team van huisartspraktijk P.L.M. Knaeps werkt
voor betrouwbare, laagdrempelige en kwalitatief
hoogstaande huisartsenzorg. Als team werken we
samen om de patiënt steeds beter van dienst te zijn.
Om de kwaliteit verder te verbeteren is de praktijk
gestart met de NHG-accreditering, waar de kwaliteit
van de zorg jaarlijks zal beoordeeld worden door een
onafhankelijke deskundige partij.

Opleidingspraktijk
Wij zijn een opleidingspraktijk, dus kan het zijn dat U
af en toe bij een huisarts of verpleegkundig specialist
in opleiding op consult komt. Maar U kan er steeds
voor kiezen om toch bij de arts zelf op consult te
komen, als U dat liever hebt. Geef dit aan bij de
assistente tijdens het maken van uw afspraak.

Huisartsenpraktijk
Knaeps
Telefoonnummer - Faxnummer
040-2420620
Spoednummer:
040-2420620 en dan optie 1 kiezen
Faxnummer: 040-2903253

Telefoonnummer buiten kantoortijden

0900-8861
Website www.huisartsenpraktijkknaeps.com
Openingstijden

Maandag 8:00 t/m 17:00
Dinsdag 8:00 t/m 17:00
Woensdag 8:00 t/m 12:00
Donderdag 8:00 t/m 17:00
Vrijdag 8:00 t/m 17:00

Het Team
Dr P.L.M. Knaeps, huisarts
De praktijkondersteuner somatiek
Ondersteunt de huisarts in de zorg voor
chronisch zieken, o.a. diabetes mellitus,
asthma COPD en cardiovasculaire ziekten.

De Praktijkondersteuner GGZ
Houdt zich bezig met de begeleiding van
patiënten met psychische klachten.

Hoofdassistente- en assistentes

Doen alle voorkomende assistente taken en
bloedafnames.

Afspraken maken bij de arts

Recepten en herhaalrecepten

Via de assistente maakt U afspraken voor het spreekuur en
de huisbezoeken.
We streven er naar om de huisbezoeken, specifiek voor
ouderen, meer laagdrempelig te maken.
Als U belt om een afspraak te maken dan zal de
assistente u vragen naar de aard van uw klacht, dit om het
spreekuur zo efficiënt mogelijk te kunnen indelen en voorrang
te verlenen aan de meest dringende klachten.
De assistente heeft genoeg ervaring, krijgt instructies en
overlegt dagelijks met de arts zodat ze het
spoedeisende karakter van uw vraag kan in schatten.
Tevens is er een mogelijkheid om afspraken (consulten) in te
plannen via de web agenda:
www.afsprakenagenda.be/113/huisartspraktijk-dr-knaeps

Recepten en herhaalrecepten kunnen worden
aangevraagd via de assistente, telefonisch of aan de balie.

Bloedafname
Op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag kan er op de
praktijk bloed worden geprikt. Dit gebeurt door de
hoofdassistente.
Maandag-dinsdag-donderdag
tussen 9:00 en 9:30 en Vrijdag tussen 9:00 en 10:00

Assistente spreekuur en overleg
De assistentes zijn opgeleid om eenvoudige medische
handelingen uit te voeren.
Denk hierbij aan urine onderzoek, 24
uurs-bloeddrukmetingen, ECG, reguliere bloedrukmetingen,
injecties, suikerprik, CRP-controles, wratten aanstippen,
wondverzorging, hechtingen verwijderen en dergelijke.
U kunt telefonisch een afspraak maken op het
assistente spreekuur.
De assistente weet ook het antwoord op veel praktische
vragen, bijvoorbeeld over verwijzingen en recepten.
En U kunt haar ook bellen voor uitslagen, bij voorkeur tussen
14 u en 16 u.

Specifiek herhaalrecepten kunnen ook worden
aangevraagd via de receptenlijn (tel.nr.040-2420620 en dan
optie 2 kiezen).
Herhaalrecepten kunnen ook aangevraagd worden via link
op de website.
Op die manier bestelde herhaalrecepten zijn de
volgende werkdag na 10 uur af te halen bij uw eigen
apotheek.
Tijdens onze vakantie is het niet mogelijk om via de
receptenlijn of de website herhaalrecepten aan te vragen.
U kunt bij uw eigen apotheek voor de duur van onze
afwezigheid een recept aanvragen.

