
Medisch Centrum Loudon 

Loudonstraat 118 

2593 WB ’s-Gravenhage       

 

Huisartsen: 

Geenen, Yntema & Albers 

Makkink & Van Velzen  

Siccama, Dirkzwager, De Bruyn Kops & Vroling  

Bloedafname  

Optometrist  

Diëtiste Dieetplaneet  

Praktijkondersteuner 

Verloskundige 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Telefoonnummer: 070-222 30 00   optie 1 voor spoedgevallen 
Optie 0 = vragen m.b.t. het COVID-19 virus/vaccin 
Optie 1 = spoedgevallen 
Optie 2 = herhaalrecepten 
Optie 3 = contact met de assistente 
Optie 4 = intercollegiaal overleg 
Optie 9 = Engels 
 
Doktersdienst voor noodgevallen buiten kantoor tijden (HADOKS): 070-346 96 69 
 
Bezoek onze website www.mcloudon.nl voor informatie over onze praktijk. 
 
Tijden huisarts 
8:00-10:30 uur  Spreekuur op afspraak 
10:30-12:00 uur  Telefonische consulten en e-consulten 
12:00-14:00 uur  Visites en lunchpauze 
14:00-16:00 uur  Spreekuur op afspraak 
 
Telefonische bereikbaarheid assistentes 
8:00-11:00 uur Telefonisch bereikbaar voor afspraken maken op dezelfde dag en het 

aanvragen van visites. 
11:00-11:30 uur Alleen telefonisch bereikbaar voor spoedgevallen en intercollegiaal overleg. 
11:30-14:00 uur Telefonisch bereikbaar voor afspraken maken, uitslagen bespreken en andere 

vragen.   
 
 
 
 
 

http://www.mcloudon.nl/


 
Afspraak maken 
Wilt u een afspraak maken dan kunt u dit uitsluitend telefonisch bij de assistente aanvragen. 
U kunt ook via MijnGezondheid.net een vraag stellen aan de huisarts, hiervoor gebruikt u uw DigiD.  
 
Balie 
Wilt u zich aanmelden aan de balie als u een afspraak heeft. Vanwege te weinig privacy aan de balie 
verzoeken wij u om geen medische informatie aan de balie te delen, wij maken dan ook geen afspraken 
aan de balie.  
 
Spreekuren 
Afspraken gaan uitsluitend op afspraak. Een consult duurt standaard 15 minuten. Als u meer tijd nodig 
heeft dan kunt u dit aangeven bij het maken van de afspraak.  
Mocht u niet op uw afspraak kunnen komen dan verzoeken wij u deze tijdig te annuleren zodat iemand 
anders gebruik kan maken van deze tijd. 
 
De receptenlijn en receptenmail 
De receptenlijn en de receptenmail is 24 uur per dag en 7 dagen in de week bereikbaar voor het aanvragen 
van recepten. De receptenlijn kunt u bereiken door de praktijk te bellen en te kiezen voor optie 2, de 
receptenmail kunt u bereiken door te mailen naar recepten@mcloudon.nl. De recepten zullen de volgende 
dag na 15:00 uur klaar liggen bij de apotheek. Ook kunt u de recepten aanvragen via MijnGezondheid.net 
 
Functie doktersassistente 
U kunt bij de assistente terecht voor oren uitspuiten, wratten aanstippen, injecties, hechtingen 
verwijderen, wond verzorging, urineonderzoek, uitstrijkjes ect. 
Als u een afspraak wil maken op het spreekuur van de huisarts informeert de doktersassistente naar de 
reden van uw komst, om u een afspraak op maat te geven.  
De doktersassistente bezit voldoende medische kennis om de klacht in te schatten. Sommige klachten kan 
de doktersassistente zelf afhandelen. De huisarts controleert altijd achteraf. De doktersassistente heeft 
beroepsgeheim.  
 
 
Praktijkondersteuners huisarts (POH)              Let op werken op beide locaties!  
POH-Somatiek                                                        H. Abanur, G. von Bose & R. Lamens 
POH-Geestelijke Gezondheidzorg                       A. Teunissen 
 
Wijzigingen/uitschrijving 
Wijzigingen van uw gegevens dienen schriftelijk worden doorgegeven. Dit kan via de e-mail 
info@mcloudon.nl, per brief of via MijnGezondheid.net 
 
Bloedafname                                                          Alleen op locatie Loudon  
Op maandag, dinsdag en vrijdag vanaf 8:00-10:30 uur kunt u bij ons bloed laten afnemen. Dit kan alleen op 
afspraak.  
Graag uw legitimatie of HMC pas en laboratorium formulier mee nemen.  

mailto:recepten@mcloudon.nl
mailto:info@mcloudon.nl

