
Contact 

 

Apotheekhoudende Huisartsprakijk NoorderEs 

Paasbergen 3 

7873 BE Odoorn 

Telefoonnummer 0591-512281 

 

Huisartsenpraktijk email:ahapodoorn@ezorg.nl 

Apotheek email: apotheekodoorn@ezorg.nl  

Website:  https://odoorn.uwartsonline.nl/ 

 

Bereikbaarheid 

De praktijk is op maandag tot en met vrijdag 

tussen 8.00 en 17.00 uur geopend. 

Tussen 12.30 en 13.00 uur hebben wij 

lunchpauze.  Wij zijn dan alleen voor 

spoedgevallen bereikbaar. 

 

Waarneming 

Op werkdagen na 17.00 uur, in weekenden en 

op feestdagen is de praktijk gesloten. 

U kunt bij spoedeisende klachten buiten 

kantoortijden terecht bij: 

Huisarts:  

Centrale huisartsendienst Emmen 

telefoon 0900-1120112 

Apotheek: 

Scheper apotheek Emmen 

telefoon 0591-650111 

 
Huisartsen 

Mw L.S. Derksen 
Mw L. Lippold 

 
Telefoon: 0951-512281 

 

Opleidingspraktijk  

Onze praktijk is een opleidingspraktijk 

voor huisartsen, doktersassistenten en 

apothekersassistenten. 

Een huisarts in opleiding is een volledig 

bevoegd arts, bezig met de specialisatie 

tot huisarts. Voor een toekomstig 

huisarts is dit een belangrijk deel van de 

opleiding. Wij als praktijk leveren hier 

graag een bijdrage aan. 

Natuurlijk staat het u vrij een voorkeur 

voor een arts aan te geven. 

Coöperatie de Es 

Deze huisartsenpraktijk werkt nauw 

samen met een aantal andere 

apotheekhoudende huisartsenpraktijken 

in de regio.  

Dit samenwerkingsverband heet  De Es.  

Als coöperatie werken we samen aan het 

verbeteren van de kwaliteit van de door 

ons geleverde zorg en de praktijken zijn 

dan ook allemaal DEKRA gecertificeerd. 

Als patiënt kunt u zowel de Es als 

NoorderEs tegenkomen. NoorderEs is de 

praktijk waar u ingeschreven staat.  

AHAP 

NoorderEs 
Uw arts en apotheek dichtbij 
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De praktijk 

Spreekuren 

Voor het maken van een afspraak kunt u 

’sochtends bellen tussen 8.00 en 10.00 uur. 

De assistente zal u naar de reden van uw 

komst vragen, om de afspraak goed in te 

kunnen plannen. Gelieve aan te geven of u 

één of meerdere klachten wilt bespreken, dan 

kan er indien nodig extra tijd voor u 

beschikbaar worden gemaakt. U kunt ook via 

de website een afspraak maken, voor één niet 

spoedeisende klacht.  De doktersassistentes 

en de praktijkondersteuner somatiek hebben 

op afspraak spreekuren voor  hoge bloeddruk, 

diabetes, COPD, uitstrijkjes, injecties, 

bloedafname en wratten aanstippen. Voor uw 

geestelijke gezondheid zijn er een 

praktijkondersteuner GGZ en jeugd 

werkzaam in onze praktijk. 

Huisbezoek 

Indien u in verband met uw gezondheid niet 

op het spreekuur kunt komen, dan bestaat de 

mogelijkheid dat er een huisbezoek wordt 

afgelegd. In voorkomende gevallen kunt u 

gevraagd worden toch naar de praktijk te 

komen, omdat hier meer onderzoeks- 

mogelijkheden zijn. 

Voor het aanvragen van een huisbezoek op 

dezelfde dag kunt u tot 10.00 uur bellen.  

Belt u later, dan kan het zijn dat u niet 

dezelfde dag gezien kunt worden. 

Urineonderzoek  

Bij klachten met betrekking tot de 

urinewegen kunt u de ochtendurine voor 

10.00 uur brengen. 

Wilt u het daarvoor bestemde formulier 

invullen? 

Urinepotjes en vragenformulier zijn 

verkrijgbaar bij de doktersassistente. 

Urine onderzoek i.v.m. een 

blaasontsteking is bij  inleveren voor 

10.00 uur dezelfde dag bekend. Hiervoor 

kunt u na 15.00 uur bellen voor de 

uitslag. 

Uitslagen 

Uitslagen van bloed-, röntgen- en echo-

onderzoek zijn, tenzij anders vermeld, na 

twee werkdagen bekend. Hiervoor kunt 

u de doktersassistente bellen. 

Indien u de uitslag wilt bespreken met 

uw huisarts dan kunt u een afspraak 

maken voor een telefonisch consult. 

 

Verwijzingen 

Verwijzingen naar het ziekenhuis 

worden digitaal verzonden naar het 

ziekenhuis. U krijgt, tenzij anders 

aangegeven, binnen tien werkdagen een 

oproep thuisgestuurd. 

 

 

Apotheek 

De apotheek is maandag tot en met vrijdag 

geopend, zodat u vrijwel meteen na het 

spreekuur uw medicatie kunt meekrijgen. 

Indien u specifieke vragen over uw 

medicijngebruik of over recepten heeft, dan 

kunt u (telefonisch) overleggen  met de 

apothekersassistente.  

 

Herhaalmedicatie 

Herhaalmedicatie kunt u bestellen via onze 

website, door te bellen of door uw lege 

medicijndoos in te leveren in de apotheek  

 

Automatisch herhalen  

De apotheek biedt de mogelijkheid om uw 

dagelijkse medicatie elke twaalf weken 

automatisch klaar te zetten.  

De medicatie kan eventueel ook in een 

baxterrol worden geleverd. 

Voor informatie hierover kunt u bij de 

apothekersassistentes terecht. 

 

Leveringsduur 
houdt u rekening met leveringsduur van 5 
werkdagen. 
Maandag besteld is op maandag klaar.  


