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Huisartsengroep  
Ter Linden 

 

HAIO/Stagiair 

Onze praktijk werkt mee aan de opleiding van 

toekomstige artsen. 

HAIO: 

HAIO staat voor HuisArts In Opleiding. Dit is een 

afgestudeerde arts die in het kader van de verdere 

specialisatie tot huisarts in onze praktijk werkt en 

zelfstandig consultaties en huisbezoeken doet. De 

stagemeester en alle collega’s staan steeds ter 

beschikking voor overleg en advies. De HAIO volgt 

nog diverse opleidingen en schrijft een masterthesis. 

Dr. Jasper Cleemput werkt in onze praktijk t.e.m. 

30/09/2022. 

Stagiair: 

Stagiairs zijn studenten geneeskunde die in het 

kader van hun opleiding tot arts de dagelijkse 

praktijk komen volgen. 

 

 
 
Week:   0900 10512 
 
Weekend/feestdag Huisartsenwachtpost ZORA 
   Jordaenslei 

2640 Mortsel 
Ingang via spoed Sint-Jozef 
Hwpzora.be 

 
Bij levensgevaar: 112 

 

 

Versie juli 2021 

 

Belmomenten 

Wilt u kort telefonisch iets vragen aan uw arts, vragen 

we u dit te doen tijdens onderstaande belmomenten. 

Kom steeds op consultatie bij medische problemen, 

uitgebreide vragen, verlenging van voorschriften en 

het bespreken van resultaten.  

Praktische zaken, zoals het maken van afspraken, kan 

u online regelen of via het secretariaat. 

Ben je ziek, wacht dan niet tot het belmoment van de 

arts maar maak meteen een afspraak. 
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Welkom in onze praktijk!  
 

Strijdersstraat 20 
2650 Edegem 

 
www.hap-terlinden.be 

 

Afspraken via onze website 
of via het secretariaat 

03 443 06 70 

 
 
Dr. Luc Lenaerts                      Dr. Marleen Daelman 
Dr. Katelijne Baetens             Dr. Tine Dietvorst 
Dr. Marieke Geijsels               Dr. Marian Lenaerts 
Dr. Reinhilde Storms              Dr. Pieter Janssens 
Dr. Sofie De Ferm                    Dr. Charlotte Loos 
 
 
 
  

Huisarts van wacht 



 Huisartsengroep Ter Linden 

 

Bloedafname 

Omwille van Covid-maatregelen gebeuren 

bloedafnames momenteel op raadpleging bij de 

arts zelf. 

TIP! 

• Kom nuchter (niet ontbijten, enkel water 

drinken en medicatie innemen), tenzij anders 

afgesproken. 

 

 

Globaal Medisch Dossier 

Voorschriften & Attesten 

Voorschriften worden enkel tijdens de raadpleging 

afgeleverd. Spreek steeds af met je arts wanneer je 

terug op controle komt en zorg ervoor dat je bij elke 

consultatie voldoende voorschriften vraagt. Buiten 

de consultaties worden voorschriften slechts in 

uitzonderlijke gevallen en enkel in overleg met de 

arts afgeleverd. Het secretariaat kan en mag geen 

voorschriften verstrekken. 

 

TIP! Maak een lijstje met naam, dosering en aantal 

 

Attesten worden tijdens de consultatie ingevuld. 

Neem daarom steeds alle vereiste documenten 

mee naar je consult (bv: papieren van het werk, 

verzekeringsformulieren, documenten van de 

mutualiteit,…) Voor documenten aangeboden na 

de consultatie dient een nieuwe afspraak gemaakt 

te worden. 
 

Consultaties 

De huisartsen werken enkel op afspraak.  Een 

afspraak maak je online of via het secretariaat. 

Hoe online een afspraak maken? 

Via de website www.hap-terlinden.be kan je een  

afspraak maken bij de dokters. Niet alle afspraken 

zijn online beschikbaar. Moest u een dringend 

consult nodig hebben en geen passende afspraak 

vinden, kan u het secretariaat bellen. 

Dr. L. Lenaerts heeft geen online agenda. 

 

Wanneer bellen voor een afspraak? 

Ben je ’s ochtends ziek en kan je niet naar het werk 

of naar school gaan, bel dan liefst tussen 8u00 en 

10u00, zo kan je afspraak tijdig ingepland worden. 

 

Wat vermelden bij het maken van een afspraak? 

• Aantal personen die op consultatie komen. We 

rekenen 1 afspraak per persoon. 

• Reden van consultatie. Per consult kan er 

gemiddeld één medisch probleem grondig 

behandeld worden. 

TIP! 

• Kom regelmatig op controle. Zo vermijd je dat 

klachten zich opstapelen. 

• Verwittig tijdig indien je niet op je afspraak 

geraakt. 

• Neem steeds je eID/ISI+ kaart en je 

medicatielijst mee 

Huisbezoeken 

Wie omwille van medische redenen niet op 

consultatie kan komen, kan een huisbezoek 

aanvragen. 

Wanneer bellen voor een huisbezoek? 

Best voor 10u, steeds via het secretariaat (03 443 

06 70). 

 

Dringende consulten en huisbezoeken: 

Deze gebeuren door de arts die als eerste 

beschikbaar is. Hij/zij kan uiteraard wel steeds 

overleg plegen met je behandelende arts en 

gegevens nakijken in je dossier. 

De huisartsengroep verzamelt en bewaart uw 

medische gegevens zorgvuldig in het “GMD” 

(Globaal Medisch Dossier).  

Op mijngezondheid.be kan u uw medische 

gegevens en voorschriften raadplegen. Hier vindt u 

ook meer informatie over de geïnformeerde 

toestemming (d.w.z. dat u toestemming geeft om 

uw  medische gegevens op een veilige manier te 

delen met andere zorgverleners.) 

Afspraken: Patiënten die (herhaaldelijk) gemaakte 

afspraken niet nakomen kunnen vriendelijk 

verzocht worden een andere praktijk te zoeken. 

(cfr. Art. 32 Orde der Artsen). 

 


