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De transportdienst brengt het materiaal twee keer per dag naar het Adrz; 
‘s ochtends om 11.00 uur en ‘s middags om 14.00 uur. 
Let op: wat los in de koelkast staat, neemt de transportdienst niet mee! 

Vakantie/afwezigheid somatisch arts 
Bij afwezigheid van de somatisch arts wordt informatie over vervanging en 
dergelijke gemeld op Sonar. 

Laboratorium- en andere formulieren Adrz
De formulieren zijn alleen te verkrijgen bij de doktersassistente. 

Griepvaccinaties 
Elk jaar in oktober/november vinden de griepvaccinaties plaats. Iedere cliënt die 
hiervoor in aanmerking komt, krijgt automatisch van ons een oproep. 

Vragen of een afspraak maken? 
Heb je na het lezen van deze folder nog vragen of wil je een afspraak maken? 
Bel de doktersassistente, 0113 26 74 77. 

Adres
Je vindt de somatisch arts op de hoofdlocatie van Emergis. Het bezoekadres is 
Oostmolenweg 105 in Kloetinge.     

Algemeen postadres  
Emergis
Postbus 253
4460 AR Goes 

Voor verpleging en behandelaren 



Spreekuurtijden somatisch arts 
De somatisch arts houdt dagelijks spreekuur van 09.15 tot 12.00 uur en van 
13.15 tot 15.00 uur. Voor het maken van een afspraak kun je  bellen naar de 
assistente. Dit kan tussen 08.30 en 11.30 uur en tussen 13.15 en 15.00 uur.  
De assistente is bereikbaar via telefoonnummer 6 74 77. 
 
Vermeld de naam, geboortedatum en duidelijk omschreven klacht van de 
cliënt. De arts is telefonisch alleen te bereiken via de assistentes. Als je het 
antwoordapparaat hoort is de assistente in gesprek of bezig met praktijk-
werkzaamheden. Dit is elke ochtend tussen 11.30 en 12.30 uur. Er kan dan wel 
een keuze gemaakt worden voor de spoedlijn (toets 1). Of door direct te bellen 
naar het spoednummer 6 81 29.   

Fysiotherapeut 
De fysiotherapeut is elke werkdag aanwezig van 08.00 tot 12.00 uur. Voor een 
afspraak is een verwijzing van de somatisch arts nodig. 

Diëtiste
De diëtiste is aanwezig op dinsdag. Voor een afspraak is een verwijzing van de 
somatisch arts nodig. 

Internist bij Emergis 
Op donderdagochtend is de internist van het Adrz aanwezig. Hij is één uur 
beschikbaar. Eventuele consultaanvragen uitsluitend via of in overleg met de 
somatisch arts. 

Neurologen bij Emergis
De neuroloog van het Adrz is aanwezig op vrijdagochtend.  
Consultaanvragen uitsluitend via of in overleg met de somatisch arts. 

Tandartsassistente 
De tandartsassistente is aanwezig op dinsdag- en donderdagochtend. 
Telefonisch is zij bereikbaar op nummer 0113 26 74 73. Wijzigingen hierop 
worden vermeld op Sonar. 

Somatische zorgafdeling (ziekenboeg)
Aanvragen voor de somatische zorgafdeling gaan in overleg met de 
teamcoach voortgezette klinische behandeling en de arts voor indicatie. 
Telefoon 06 30 41 98 12.

Apotheek Emergis
De apotheek erzorgt de medicatie voor de klinische patiënten en ziet toe op 
de medicatieveiligheid. De apotheek is geopend op werkdagen van 08.30 
tot 17.00 uur en op zaterdag van 10.00 tot 12.00 uur. Voor patiënten is er de 
folder ‘Medicijnen tijdens uw opname’. 

Na bezoek specialist in Adrz of ander ziekenhuis 
Vervolgafspraken moeten altijd worden doorgegeven aan de 
doktersassistente. Recepten kunnen worden afgegeven bij de 
doktersassistente zodat de huisarts deze kan uitschrijven. Schriftelijke 
informatie vanuit het Adrz zoals laboratorium uitslagen, brieven van 
specialisten en ECG’s worden ingescand in het elektronisch patiëntendossier 
van de betreffende cliënt. 

Laborante (prikster) Adrz bij Emergis
De laborante is elke ochtend van 08.15 tot 08.45 uur aanwezig in het 
laboratorium. Na die tijd alleen in overleg met de doktersassistente, telefoon 
0113 26 74 77 of met de laborante, telefoon 0113 26 74 79. Het laboratorium is 
naast de kamer van de doktersassistente, ruimtenummer 193. 

Bloedsuikerapparatuur
De apparaten dienen elke donderdag voor 08.15 uur te worden ingeleverd 
ter controle op het laboratorium en kunnen aan het eind van de ochtend 
weer worden opgehaald. 

Urine, faeces en kweken
Het materiaal dient onderin de koelkast in het laboratorium (ruimte 193) 
in een vervoersbak met de bijbehorende formulieren en stickers te worden 
geplaatst. De vervoersbakken staan op het aanrecht boven de koelkast. 

Voor klinische cliënten is de medisch-paramedische dienst 
(MPD) een ondersteunende dienst voor de somatische zorg.  
In deze folder vind je meer informatie over de werkwijze van 
deze dienst. 


