
 

Labo 

De laborante doet elke weekdag 
bloedafnames in de praktijk, tussen 7.30 en 9.15 
's ochtends. Hiervoor hoeft u geen afspraak te 
maken. Breng steeds het aanvraagformulier en 
een klevertje van de mutualiteit mee.  

Bij minder mobiele patiënten is ook een 
bloedafname aan huis mogelijk. Dit wordt 
geregeld via het secretariaat. 

Het AML verzorgt deze prikdienst. Ze hebben 
ook andere priklocaties in Antwerpen met 
andere openingsuren die jou misschien beter 
uitkomen. 

Kijk op www.aml-
lab.be/website.nsf/1bloedafnames.htm 

 

Het GMD (Globaal Medisch Dossier) 

In het Globaal Medisch Dossier slaat je huisarts 
alle belangrijke medische gegevens op. Zo 
wordt je medische historiek op één locatie 
samengebracht en is het gemakkelijk te 
raadplegen door alle huisartsen in onze praktijk. 
Dit is nodig om een goed medisch beleid uit te 
stippelen en op te volgen. Onze patiënten 
hebben een GMD bij één van de huisartsen in 
onze praktijk 
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Openingsuren praktijk: 7.30 tot 19.00

Het secretariaat is open en telefonisch 
bereikbaar van 7.30 tot 19.00. 
Als je documenten wilt afhalen, vragen we om 
dit in de namiddag te doen wegens de grote 
ochtenddrukte.

Afspraak maken: de digitale wachtkamer

De huisartsen werken altijd op afspraak.

Je kan 24/24 online een afspraak maken op de 
digitale wachtkamer. 

www.groepspraktijkfruithof.be
en klik op

 

Tijdens de openingsuren van de praktijk kan je 
ook telefonisch een afspraak maken.

Kan je toch niet komen, verwittig dan tijdig het 
secretariaat. Niet geannuleerde afspraken 
kunnen aangerekend worden.

Huisbezoeken

Je kan een huisbezoek enkel telefonisch aan-
vragen. Doe dit enkel voor 10.00 als je om 
medische redenen niet naar de praktijk kan 
komen. Huisbezoeken op de dag zelf 
aangevraagd, worden per wijk afgelegd. 

De huisarts die op dat moment in jouw wijk op 
ronde is, zal bij jou op huisbezoek komen. De 
huisbezoeken worden enkel afgelegd binnen 
het werkgebied van de praktijk.

Dringende hulp nodig: 
de huisarts van wacht

Tijdens de openingsuren van de praktijk bel je 
naar het nummer 03 440 19 25.
Buiten de openingsuren van de praktijk, tijdens 
het weekend en op feestdagen bel je naar het 
centrale oproepnummer 0900 10 512.
Voor dringende consultaties tijdens het week-
end en op feestdagen kan je, afhankelijk van je 
woonplaats, terecht in één van de wachtposten 
van Antwerpen.
Kijk op: www.wachtposten.be

Het belkwartier

Elke arts heeft tijdens de week enkele vaste 
momenten ingepland waarop je hem/haar tele-
fonisch kan bereiken. Voor uitgebreid advies zal 
de arts je vragen om op consultatie te komen.
Je vindt de uurregeling terug op de website of 
je kan een flyer meenemen aan de balie.

Groepspraktijk Fruithof: 
een opleidingspraktijk voor jonge collega’s

We vinden het belangrijk om onze kennis en ex-
pertise ter beschikking te stellen van studenten 
geneeskunde en afgestudeerde artsen die zich 
tot huisarts specialiseren( HAIO). 

Hiervoor werken we met verschillende universiteiten 
samen als opleidingspraktijk.
Een stagiair is nog niet afgestudeerd. Hij/zij 
observeert de raadplegingen en leert basis-
vaardigheden aan. Hij/zij doet dit samen met je 
huisarts.
Een HAIO is een afgestudeerde arts die zich tot 
huisarts specialiseert. Hij/zij werkt zelfstandig on-
der begeleiding van de artsen van de praktijk.

Paramedici in de praktijk

Diëtiste: Charlotte Aarts

Zij staat je bij met alle vragen in verband met te 
volgen voedingsaanpassingen en dieet. 
Zij is erkend binnen het kader van de zorgtrajecten 
en nierinsufficiëntie. Een afspraak maak je via 
info@dietiste-charlotte.be of  op 0485 41 56 54.

Verpleegkundigen: Finecare

Bij de verpleging kan je terecht voor wondzorg, 
vaccinaties, hechtingen verwijderen enz. 
Dit gebeurt op voorschrift van de huisarts.
Je kan in de praktijk naar de vrije raadpleging 
komen of op dinsdag op afspraak. Neem naast 
het voorschrift ook een klevertje en je eID mee.

Ook zorg aan huis is mogelijk. 

Afspraken worden gemaakt via 
het secretariaat (03/440 19 25) 
of rechstreeks met de hoofdverpleegkundige 
op 0483 36 43 34. 
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