
Dr. N.C.W.M. Egelie, Dr. M.T. van Reisen, Dr. M.P.A. Beld, Huisartsen

Medisch Centrum Nuth

Markt 25

6361 CB Nuth

Telefoonnummer: 045-5241260, kies 1 voor spoed.

Kies 2 voor de receptenlijn, 

Blijf aan de lijn óf kies 3 om de assistente te spreken. 

Openingstijden: De praktijk is iedere werkdag geopend van 08:00-12:30 en van 

14:00-17:00. Buiten deze openingstijden kunt U ons voor spoedgevallen bereiken 

via 045-5241260 en kiest u optie 1.

Afspraak maken: Wij werken op afspraak. U kunt voor een afspraak de praktijk 

bellen op werkdagen tussen 08:00 en 17:00. Het huisartsen spreekuur is van 08:10 

tot 11:00 en in de middag van 15:00 tot 16:30.

Het assistente spreekuur is dagelijks van 09:00-11:00 en 14:00-16:00. 

Hier kunt u terecht voor bijvoorbeeld oren uitspuiten, bloeddruk meten, wratjes 

aanstippen etc. Ook het assistente spreekuur gaat volgens afspraak. 

Online services: Via onze website: www.medischcentrumnuth.nl kunt u recepten 

bestellen, een e-consult indienen en een afspraak maken. Om zich hiervoor aan te 

melden dient u zich eenmalig te melden bij de assistente. 

Uitleg receptenlijn: 

U bereikt de lijn door te bellen naar ons praktijknummer 045-5241260 en vervolgens 

nummer 2 uit het keuzemenu te kiezen.

Nadat u verbinding hebt met onze receptenlijn vertelt ons antwoordapparaat wat u 

precies moet doen. 

Het is belangrijk dat u uw naam en geboortedatum duidelijk inspreekt. 

Zorgt u er in ieder geval voor dat u de naam en de sterkte van het medicijn/de 

medicijnen, waarvoor u een herhaling wenst, bij de hand heeft 

(bijvoorbeeld Ibuprofen, 400 miligram tabletten). 

Bloedprikken in de praktijk (begane grond)

Als u in aanmerking komt voor bloed prikken dan hoeft u hiervoor geen afspraak te 

maken, maar kunt u dinsdag tot en met vrijdag tussen 8.30 en 10.30 binnen lopen.

*Wij zijn een prikpost van het Zuyderland Ziekenhuis. Dit betekent dat u hier ook 

terecht kunt om te prikken voor de trombosedienst of de specialist in het ziekenhuis,

vergeet uw briefje niet mee te nemen* 


