
PRAKTIJKFOLDER Recepten kunnen 24 uur per dag. Voor levensbedreigende situaties

de hele week worden ingesproken bellen met 112

Inloopspreekuur: Spoedgevallen door de week tot

alleen maandag en donderdag 1700 uur bellen met de praktijk

0800-10.00 uur en de "1" toets indrukken.

Spoedgevallen na 1700  tot 0800 

Huisartsenpraktijk Spreekuur op afspraak: en in het weekend bellen met de 

DE VALKENDRIEHOEK maandag t/m vrijdag 0800-10.30 huisartsenpost (HAP)

Huisartsen: en van 1300-17.00 tel 070-3469669

Mw.Drs. G.Habieb

Dhr.Drs..R.Ketwaru Telefonisch spreekuur:   Vakantie waarneming: 0800-1700 

Adres:Valkenboslaan 328 dagelijks van 1100-1200 uur tel nr 085-7731967

2563 ED Den Haag

tel:070-3454311/070-3636699 Recepten/afspraken en brieven   

0f 085-7731967 ophalen tussen 0800-1500 uur Na 1700 uur en in het weekend 
fax:070-3453630 Assistent pauze 1100-1200uur bellen met de HAP tel 070-3469669

PRAKTIJKFOLDER Recepten kunnen 24 uur per dag. Voor levensbedreigende situaties

de hele week worden ingesproken bellen met 112

Inloopspreekuur: Spoedgevallen door de week tot

alleen maandag en donderdag 1700 uur bellen met de praktijk

0800-10.30 uur en evt. mobiel van de huisarts

Spoedgevallen na 1700  tot 0800 

Huisartsenpraktijk Spreekuur op afspraak: en in het weekend bellen met de 

DE VALKENDRIEHOEK maandag t/m vrijdag 0800-10.30 huisartsenpost (HAP)

Huisartsen: en van 1300-17.00 tel 070-3469669

Mw.Drs. G.Habieb

Dhr.Drs..R.Ketwaru Telefonisch spreekuur:   Vakantie waarneming: 0800-1700 

Adres:Valkenboslaan 328 dagelijks van 1100-1200 uur teletekst TV station infothuis  

2563 ED Den Haag pagina 793 of bellen met 

tel:070-3454311/070-3636699 Recepten/afspraken en brieven   tel nr 085-7731967

0f 085-7731967 ophalen tussen 0800-1500 uur Na 1700 uur en in het weekend 
fax:070-3453630 Assistent pauze 1100-1200uur bellen met de HAP tel 070-3469669

PRAKTIJKFOLDER Recepten kunnen 24 uur per dag. Voor levensbedreigende situaties

de hele week worden ingesproken bellen met 112

Inloopspreekuur: Spoedgevallen door de week tot

alleen maandag en donderdag 1700 uur bellen met de praktijk

0800-10.30 uur en evt. mobiel van de huisarts

Spoedgevallen na 1700  tot 0800 

Huisartsenpraktijk Spreekuur op afspraak: en in het weekend bellen met de 

DE VALKENDRIEHOEK maandag t/m vrijdag 0800-10.30 huisartsenpost (HAP)

Huisartsen: en van 1300-17.00 tel 070-3469669

Mw.Drs. G.Habieb

Dhr.Drs..R.Ketwaru Telefonisch spreekuur:   Vakantie waarneming: 0800-1700 

Adres:Valkenboslaan 328 dagelijks van 1100-1200 uur teletekst TV station infothuis  

2563 ED Den Haag pagina 793 of bellen met 

tel:070-3454311/070-3636699 Recepten/afspraken en brieven   tel nr 085-7731967

0f 085-7731967 ophalen tussen 0800-1500 uur Na 1700 uur en in het weekend 

fax:070-3453630 Assistent pauze 1100-1200uur bellen met de HAP tel 070-3469669

tel:070-3454311/070-3636699
tel:070-3454311/070-3636699
tel:070-3454311/070-3636699

