
Herziende datum januari 2022 
 

Praktijkfolder Huisartsenpraktijk A.C. van der Stelt 

Website: www.acvdstelthuisarts.nl 
 

Crooswijksesingel 13 B 

3034 CG Rotterdam 

Telefoonnummer: 010-4120620 Bij spoed 1 kiezen. 
 

 
Dagelijks van 07.00 tot 09.00 uur vrij inloopspreekuur. 

LET OP: bewaar afstand, draag een mondkapje en kom niet bij klachten die kunnen duiden op COVID. 
 

Elke ochtend bereikbaar op 010-4120620 tussen 08.00 en 09.00 uur om een afspraak te maken voor het 

middagspreekuur voor dezelfde dag. We maken geen afspraken voor andere dagen.  

Mocht u overdag tijdens spoed de huisarts nodig hebben belt u dan; 010-4120620 en kies voor optie 1, DE 

SPOEDLIJN.  

Tijdens avond-, nacht- en weekenddiensten of feestdagen neemt u contact op met de Huisartsenpost van 

het SFG ziekenhuis. Telefoonnummer: 010-4669573 

 
 

U kunt de praktijk de gehele dag bereiken van 08.00 tot 17.00 uur voor het spreken van de 

doktersassistente. U kunt bij haar terecht voor vragen omtrent: 

 Herhaalreceptuur 

 Uitslagen 

 Overig 
 

Tevens mag u de gehele dag op de praktijk binnen lopen om een injectie te laten geven door de 

doktersassistente of om een vraag te stellen. Liever niet tussen 8 en 9 uur i.v.m. drukte aan de telefoon. 

U kunt bij de doktersassistente tevens terecht om een afspraak te maken en te verplaatsen bij 1 van de 

praktijkondersteuners somatiek of GGZ. 

De praktijk levert diverse diensten die u kunt terug vinden op onze website. 1 van de diensten is bloed 

prikken op de praktijk. Dit gebeurt uitsluitend op verzoek van de praktijkondersteuners of huisarts. De 

dagen dat u hiervoor terecht kunt zijn: 

 Maandag tot en met vrijdag van 09.00 – 10.00 uur (Alleen met afspraak). 
 

Houdt u er rekening mee dat u in veel gevallen nuchter moet blijven voor het bloedonderzoek. 

Op de website kunt u terecht voor de volgende diensten: 

Portal (Herhaalreceptuur, E-consult, online afspraken maken), klachtenregeling, reizigersvaccinatie enz. 
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