
   

 

Huisartsenpraktijk DE DOC 

 

Doc 1, Hoofdlocatie 

Nieuwe Haven 171 

 

2511 XJ Den Haag 

Doc Stationsbuurt 
Repelaerstraat 2 

 

2515 LZ Den Haag 

Doc O3 

Zaanstraat 25 

3e etage 

2515 TM Den Haag 

Doc CS 

Koningin -Julianaplein 10 -59 

 

2595 AA Den Haag 

     Telefoon:       070-3824777 

     Website:      www.dedoc.nl 

     E-mail:         info@dedoc.nl 

 

Huisartsen:     A. Anema, M. de Jong, W. Legemaat, N. Stevens, H. Vrolijk 

Verpleegkundig specialisten:   Ellen Los,  Geertien Kreek 

Praktijk ondersteuner somatiek:  Nella Sahebdin 

Praktijk ondersteuners GGZ :  Wilfred Bakker, Tiny Bergman, Renate Tinselboer, Annelies Staal 

Assistenten: Anja, Christien, Geeta, Glenny, Hatice, Jolanda,  Karima, Marcia, Manon, 

Marianne, Ria  
 

Openingstijden Onze hoofdlocatie is op werkdagen geopend van 8.00 – 17.00. Tussen 13.00 

en 14.00 is de balie gesloten i.v.m. pauze van onze assistenten. Onze 

nevenlocaties kennen wisselende openingstijden. Voor informatie kunt u 

bellen op ons algemene telefoonnummer. 
 

Afspraak voor het spreekuur  U kunt dagelijks bellen tussen 8.00-13.00 uur en 14.00 

     en 16.00 uur. Keuze 3 op het antwoordapparaat. 

De assistente rekent 10 minuten per afspraak. Als u denkt meer tijd nodig te 

hebben, wilt u dat dan aangeven?  

Geeft u ook aan bij welke arts u een afspraak wilt? 

      

Indien u verhuist of uw telefoon/verzekeringsgegevens veranderen willen wij 

graag daarvan op de hoogte gehouden worden. Wilt u zich voor uw afspraak 

melden bij de receptie en uw verzekeringsgegevens meenemen? 

 

Inloopspreekuur assistentes Dagelijks tussen 14.00 en 14.30 uur op onze hoofdlocatie aan de Nieuwe 

Haven 171. U kunt hier terecht voor het meten van de bloeddruk, uitspuiten 

van de oren, injecties, hechtingen verwijderen en wratten aanstippen; aub 

melden bij de balie. 
 

Telefonisch spreekuur van de  Tussen 11.00 en 12.00 uur voor korte vragen en het opvragen  

huisartsen    van uitslagen.  Keuze 4 op het antwoordapparaat. 
 

Recepten    Tussen 8.00 en 13.00 aangevraagd (telefonisch of aan de balie) 

     worden ze dezelfde dag verwerkt.  U kunt herhaalrecepten ook   

                  via de telefoonlijn of online bestellen (24 uur per dag) 

     Keuze 2 op het antwoordapparaat voor de receptenlijn. 
 

Visites     Voor zover mogelijk aanvragen voor 11.00 uur 

 

Spoed overdag    Keuze 1 op het antwoordapparaat. 
 

Spoed Avond/nacht/weekend Van 17.00 uur 's avonds tot 8.00 uur 's ochtends en 17.00 vrijdagavond tot 

8.00 maandagochtend: 070- 3469669 (SMASH huisartsenpost) 

 

Opleiding    Wij werken mee aan de opleiding voor artsen en huisartsen          

                  (vanuit het Leids Universitair Medisch Centrum)   

U kunt een afspraak maken bij  de huisarts-in- opleiding( AIOS). Dit is altijd 

onder supervisie van de huisarts. 
 

Samenwerking Wij werken nauw samen met verschillende zorgverleners in de wijk. 

Psycholoog H. van Nes (www.vannes.praktijkinfo.nl) en diëtiste L. Hordijk 

(www.hordijkenhessing.nl) houden wekelijks spreekuur op onze praktijk. 



 



Inschrijfformulier 

 

De Doc Huisartsen 
P.a. Nieuwe Haven 171 

2511 XJ DEN HAAG 

Tel 070-3824777 

                   

Datum: 

       

Persoonsgegevens 

Naam  

Voorletters  Geslacht ❑ Man   ❑ Vrouw 

Straat  Huisnummer  

Postcode  Woonplaats  

Geboortedatum  

Geboorteplaats  Geboorte land1  

BSN Nummer  

Telefoon thuis  

Telefoon mobiel  

Telefoon werk  

E-mail  

Burgelijke staat ❑ Alleenstaand ❑ Gehuwd of samenwonend ❑ Weduwe of weduwenaar 

 

Gegevens vorige huisarts 

Naam:  

Adres:  

Telefoonnummer :   

 

Gegevens verzekering 

Zorgverzekering:

  
 Polisnummer:  

Uzovi nummer:2    

   

Gegevens apotheek 

Bij welke apotheek bent u 

ingeschreven? (Naam) 
   

Adres    

 

                                                           
1  Graag invullen indien het geboorte land anders is dan Nederland 
2  De code van uw zorgverzekeraar, 4 cijfers. U vindt deze code op uw verzekeringspasje. 



 

Vragen over uw gezondheid  

Heeft u een chronische ziekte:   ❑ nee ❑ ja 

Zo ja welke: 

 

Bent u onder behandeling van een specialist: ❑ nee ❑ ja 

Zo ja welk specialisme: 

 

Gebruikt u medicijnen:    ❑ nee ❑ ja 

Zo ja welke: 

 

Heeft u allergieën:    ❑ nee ❑ ja 

Zo ja waarvoor: 

 

Rookt U:  ❑ nooit  ❑ gestopt ❑ ja Hoeveel: 

Gebruikt u alcohol: ❑ nee                            ❑ ja Hoeveel: 

Gebruikt u drugs:  ❑ nooit              ❑ gestopt ❑ ja Hoeveel: 

 

Zijn er ziektes in de familie (broers en zusters, (groot)ouders) Zo ja welke: 

 

 

Alleen voor vrouwen: 

Datum laatste uitstrijkje:     Uitslag: 

Datum laatste mammografie (foto van borsten)   Uitslag: 

 

Kinderen 
 

Heeft u thuiswonende kinderen?   
 ❑    Nee             ❑     Ja 

 

Zo ja, graag vermelden: voornaam, voorletters, achternaam, geboortedatum 

1.   
 

 

N.b.  

Wilt u uw kinderen ook 

inschrijven in de praktijk. 

Wilt u voor hen dan een 

apart formulier invullen? 

2.   
 

 

3.   
 

 

4.   
 

 
 

Aanvullende informatie 

Hieronder kunt u aanvullende informatie geven over uw gezondheid, zoals een ernstige ziekte, 

ongeval of gebeurtenis. Het kan zijn dat u deze informatie liever persoonlijk met de huisarts 

bespreekt. U kunt dan via de assistente een afspraak maken voor een kennismakingsgesprek. 

 

 

 

 

 

 

 

Wij verzoeken u uw vorige huisarts te melden dat u zich bij ons in de praktijk heeft ingeschreven en de medische 

gegevens op te vragen. Wilt u dit formulier samen met de medische gegevens en een kopie van uw legitimatie bij  

ons inleveren, u bent dan definitief ingeschreven in deze praktijk.   


