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Paramedici
Logopediste   Mieke Van Genechten

Ik werk zowel met kinderen als volwassenen. Wanneer 
logopedische therapie noodzakelijk is, werk ik tijdens 
individuele behandelingen op een creatieve en leerrijke 
manier. 

Psychologe   Caroline Sels 
Mensen willen begrijpen en ondersteunen is steeds mijn 

p a s s i e g e w e e s t , e m p a t h i e m i j n t a l e n t . H o e d a t 
(on)welbevinden aanpakken, hoe het evenwicht weer 
herstellen naar meer welbevinden?

Voedingsdeskunige   Tinne Willems
Ik leer ik u op een verantwoorde  manier gezonder en 

evenwichtiger te eten. Op basis van uw lichaams-samenstelling 
en uw gezondheidstoestand  stel ik een haalbaar 
voedingsplan voor u op. U krijgt advies over een gezond en 
efficiënt energieverbruik van uw lichaam. 

Vroedvrouw   Carolien De Bondt
Wij willen aanstaande mama's en hun partner graag 

begeleiden tijdens hun zwangerschap en in de eerste dagen, 
weken en maanden na de geboorte van hun baby.

Secretariaat
Praktijkassistente  Tanée Sabatier

huisartsen@detorekens.be
015 75 76 37

Globaal Medisch Dossier (GMD)

Het GMD is een jaarlijkse vergoeding die de kosten dekt van je 
huisarts (tijdsbesteding, elektronisch medisch dossier, archief) voor 
het adequaat beheren van je medisch dossier.
Het GMD verzekert een goede opvolging van het dossier voor elke 
patiënt. Dit is uiteindelijk kostenbesparend voor iedereen.
Houders van een GMD genieten een verhoogde terugbetaling bij 
alle artsen in onze praktijk alsook een éénmalige terugbetaling bij 
raadpleging van een specialist.

Wij beheren het GMD volledig electronisch, waardoor verlengingen 
automatisch gebeuren en u steeds blijft genieten van de verhoogde 
tussenkomsten.

Je huisarts

Voor de eerste opvang van gezondheidsproblemen is je huisarts de 
aangewezen persoon. 
Hij is dé toegangspoort tot de gezondheidszorg.
Hij staat in voor:

- persoonlijke aanpak
- raadplegingen en huisbezoeken
- opvolgen van je GMD (Globaal Medisch Dossier)
- bloedafname
- ECG (= film van je hart)
- spirometrie (= longfunctieonderzoek)
- pilcontrole en baarmoederhalsuitstrijkje
- onderzoek voor een operatie
- hechting van wonden
- kleine heelkunde
- behandeling van kleine ongevallen
- behandeling van wratten
- vaccinaties (kinderen/volwassenen)
- begeleiding van psychische problemen
- verwijzing naar de juiste geneesheer-specialist

Kom zoveel mogelijk naar de raadpleging, je arts beschikt daar over 
betere mogelijkheden om je te onderzoeken.

Voor uw en onze veiligheid
kiezen wij voor …
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- Gelieve per persoon één afspraak vast te leggen.
- Wanneer je denkt meer tijd nodig te hebben dan voorzien voor één afspraak (pre-operatief onderzoek, kleine 

ingreep, moeilijk gesprek) neem je best contact op om dit te plannen (015 757 637).
- Voor dringende raadplegingen kan je steeds de dag zelf terecht in de praktijk. Aarzel niet telefonisch contact op 

te nemen indien er geen online afpraak meer vrij is. Wij voorzien steeds enkele afspraken voor dringende 
oproepen.

Onze praktijk

Onze praktijk telt 4 artsen. Elke voormiddag, namiddag en 
avond is minstens één van hen aanwezig.
Onze administratief bediende Tanée is elke voormiddag  
aanwezig. Wij vragen u zoveel mogelijk op die momenten te 
bellen voor het plannen van afspraken en administratieve 
vragen.

Onze artsen zijn erkend en geaccrediteerd. Zij passen steeds 
de conventietarieven toe zoals bepaald door de overheid.

Wens je een arts te spreken ?

Uitgebreid bespreken van laboresultaten, radiografieën en 
verslagen van specialisten kan best tijdens een raadpleging. 

Wens je één van de artsen telefonisch te bereiken,doe dit dan 
best tijdens telefoon-halfuurtje :

Ma 12:30-13:00 18:30-19:00
Di 12:30-13:00 18:30-19:00
Wo 12:30-13:00 18:30-19:00
Do 18:30-19:00
Vr 12:00-12:30

Wij werken alleen op afspraak !

Afspraken kan je maken via de website
www.detorekens.be       24u/24u

of telefonisch
            015 757 637     van 8u-11u en van 17u-19u

Gelieve per persoon een aparte afspraak te maken.
Gelieve een afspraak minstens 2 uur van tevoren te 
annuleren. 

De wachtdienst

Terwijl je huisarts niet bereikbaar is of van een verdiende rust 
geniet, kan je naar de huisartsenwachtdienst bellen. De 
wachtarts kan je het best helpen en je vermijdt de 
spoeddiensten die in eerste instantie voor levens-
bedreigende problemen bedoeld zijn. Nadien ontvangt je 
eigen huisarts een verslag van de arts met wachtdienst.

Hoe de arts met wachtdienst bereiken ?

Van maandag tot donderdag is er steeds een arts met 
wachtdienst tussen 19 en 8 uur :

je belt het nummer van de wachtdienst 0900 20 002
je wordt gevraagd het postnummer van je gemeente in te 

toetsen
je  wordt verbonden met de doker van wacht.

Van vrijdagavond 19u tot maandagmorgen 8u kom je 
rechtstreeks terecht op de Huisartsen Wachtpost.

Je belt het nummer van de wachtdienst 0900 20 002
of je kan spontaan naar de Huisarts Wachtpost rijden.

0900 20 002
Huisartsen Wachtpost Heist

Mechelsesteenweg 70
Heist-op-den-Berg (SOMEDI)

Zaterdag

Wij volgen nascholing, medisch congres of 
nemen deel aan de wachtdienst voor huisartsen.

Raadplegingen van de dokters
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Maandag
- VM Dr. Bruylants |   Dr. Van Oevelen   |   Dr. Dickens
- NM Dr. Chow |   Dr. Dickens
- AV Dr. Bruylants   |   Dr. Van Oevelen

Donderdag
- VM Dr. Bruylants   |   Dr. Chow    | Dr. Dickens
- NM Dr. Van Oevelen
- AV Dr. Bruylants

Vrijdag
- VM Dr. Bruylants   |   Dr. Chow    |    Dr. Van Oevelen
- NM Dr. Chow |   Dr. Dickens
- AV ————- Eén van de vier artsen  ————-

Dinsdag
- VM Dr. Chow
- NM Dr. Bruylants 
- AV Dr. Chow       |    Dr. Van Oevelen

Woensdag
- VM Dr. Van Oevelen  |   Dr. Dickens
- NM Dr. Van Oevelen
- AV Dr. Chow      |    Dr. Dickens


