
Openingstijden
maandag t/m vrijdag van 8.00 tot 17.  00.
tussen 13.00 en 14.00 is het lunchpauze voor de assistentes.
mw. E. Versteegh is aanwezig op: maandag, dinsdag en donderdag
mw. A. Homan is aanwezig op: dinsdag, woensdag en vrijdag
dhr. W. ten Veen is aanwezig op: maandag t/m donderdag
dhr. A. Vos is aanwezig op:  maandag, dinsdag en vrijdag

Afspraken maken of visite aanvragen
bij voorkeur ‘s morgens bellen
praktijk dr. Versteegh / dr. Homan : 0299 - 673 118
praktijk dr. ten Veen:   0299 - 415 019
De assistente zal vragen naar uw klachten; dit om te bepalen hoe snel medische 
hulp gewenst is. Soms zal zij u adviezen geven. Dit wordt met de huisarts nabesproken. 
Ook de assistente heeft beroepsgeheim.

Telefonisch spreekuur huisarts
Aanvragen vóór 11.00.
U wordt dezelfde dag teruggebeld door de arts.

Herhaalrecepten
U kunt uw medicijnen als volgt aanvragen:
v via de website: www.praktijkmelbourne.nl
v telefonisch via de assistente 
 praktijk dr. Versteegh / dr. Homan: 0299 - 673 118
 praktijk dr. ten Veen:   0299 - 415 019
v de verpakking met etiket in het mandje op de balie deponeren 

Medicijnen vóór 11.00 aangevraagd kunnen dezelfde dag na 14   .00 opgehaald 
worden bij de apotheek.

Avondspreekuur:
Het is mogelijk om op onze praktijk een afspraak te maken voor het avondspreekuur. Het 
avondspreekuur is op donderdagavond tussen 17.00 en 19.00 uur en is een extra service voor 
patiënten voor wie het lastig is om overdag naar de praktijk te komen.

U kunt overdag contact opnemen met de doktersassistente om een afspraak te maken voor dit 
spreekuur. Tijdens het avondspreekuur wordt de praktijktelefoon niet opgenomen. U kunt buiten 
kantooruren met spoedvragen contact opnemen met de Huisartsenpost via 0299 - 31 32 33.

Spoedgevallen
‘s Avonds, ‘s nachts en in het weekend kunt u bellen met: 
de huisartsenpost: 0299 - 313 233.   

Huisartsenpraktijk Melbourne Melbournestraat 2 d 1448NH Purmerend

huisartsen ten Veen Versteegh Homan

www.praktijkmelbourne.nl
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