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Huisartspraktijk Lanzing 
Haarstraat 73 
7462 AL RIJSSEN 
 
Praktijklijn : 0548 - 512603 
Spoedlijn  : 0548 - 512603 menu KEUZE 1 
Receptenlijn : 0548 - 512603 menu KEUZE 2 
Fax : 0548 - 514489 
  
 
Dienstregeling spoedgevallen:  
 

Buiten kantooruren kunt u voor spoedgevallen een beroep doen op de Centrale Huisartsen Post Almelo 
(CHAP), Zilvermeeuw 1, 7609 PP Almelo. [Spoedpost achterzijde ZGT Ziekenhuis].  
 

Centrale Huisartsen Post Almelo : 088 - 5880588 
 
 
Afspraken maken : telefoonnummer: 512603 
 

Tussen 7.45 uur en 12.30 uur en tussen 13.45 uur en 17.00 uur is de assistente telefonisch bereikbaar. 
Telefoon 512603. Wij verzoeken u zoveel mogelijk 's ochtends te bellen, zodat de assistente zich 's middags 
met haar andere taken kan bezighouden. Voor het maken van een afspraak voor dezelfde dag, wordt u 
verzocht voor 10.00 uur te bellen. Een afspraak wordt gemaakt voor 10 minuten. Indien u bij voorbaat denkt 
meer tijd nodig te hebben kunt u een langere afspraak maken. De assistente houdt hier dan rekening mee 
met de planning.  

 
Herhaalrecepten : telefoonnummer: 512603 – menukeuze 2 
 

Voor herhaalrecepten kunt u 24 uur per dag onze speciale receptenlijn bellen. Telefoonnummer: 512603 – 
menukeuze 2. Spreek rustig en duidelijk uw naam, geboortedatum en de benodigde medicijnen in. Indien u 
voor 11.00 uur bestelt, liggen de medicijnen de volgende middag na 14.00 uur bij de apotheek klaar. 
 
 
Huisbezoeken :  telefoonnummer: 512603 
 

Indien u niet in staat bent naar de praktijk te komen, kan de huisarts bij u thuis een visite doen. U kunt 's 
ochtends voor 10.00 uur bij de assistente een visite aanvragen. Telefoon 512603. De huisarts zal dan tussen 
de middag of na het middagspreekuur bij u langs komen. 
 
 
Telefonisch spreekuur : telefoonnummer: 512603 
 

Indien u telefonisch met uw huisarts wilt overleggen, kunt u dit aan de assistente doorgeven. Telefoon 
512603. U wordt dan meestal tussen 11.00 uur en 12.30 uur teruggebeld. Zie hierboven onder Afspraken 
maken  voor de uren dat u kunt bellen. 


