
 

PRAKTIJK DE VIJVERS  :  EEN GEBRUIKSAANWIJZING 

Dr.Johan BUFFELS, Dr.Tim HILGERT en Dr. Indra Van Hoorick, erkende huisartsen. 
Dr.Elena Loncin, huisarts in opleiding. 
Rita LASAT, praktijkassistente. 
 
Jean  Hayetsquare  14/11   1070 Anderlecht 
02/520 14 11 
  

Huisartsgeneeskunde 

Onze praktijk biedt  huisartsgeneeskunde. Dit wil zeggen dat wij beschikbaar zijn voor alle 

leeftijdsgroepen: baby’s, kinderen, jongeren, volwassenen en bejaarden. Wij bieden de eerste 

aanpak voor allerlei gezondheidsproblemen.  

 Je kan bij ons terecht voor opvang van acute problemen (infectieziekten, pijnproblemen, ook 

kleine verwondingen zoals snijwonden en brandwonden, noem maar op)  

 Wij volgen patiënten met chronische aandoeningen (diabetes, hartziekten, astma, COPD, 

reuma en dergelijke). 

 Ook voor begeleiding van contraceptie en zwangerschap zijn wij beschikbaar. 

 Integrale thuiszorg en palliatieve zorg behoren eveneens  tot onze deskundigheid. 

  Wij schenken ook aandacht aan preventieve geneeskunde (vaccins op elke leeftijd, 

vroegtijdige opsporing van kanker en andere ziekten, advies voor gezonde levenswijze, 

advies voor uw gezondheid op reis,..). 

Maar vooral willen wij mensen begeleiden als coach voor hun gezondheid: wij zijn partners voor het 

bespreken van al je vragen en bezorgdheden over je gezondheid, met alles wat je daarover leest en 

hoort van buren, specialisten, internet en TV. Indien u graag het advies vraagt van een 

gespecialiseerde arts: neem eerst contact op met ons. Overleg vooraf met je huisarts, dit levert 

betere kwaliteit van zorg. 

Eén praktijk, vier artsen. 

Onze praktijk is een “groepspraktijk” met vier huisartsen : Dr. Buffels, Dr. Hilgert en Dr. Van Hoorick, 

erkende huisartsen en Dr. Loncin, huisarts in opleiding. Dr. Loncin is een gediplomeerd arts die 

volledig zelfstandig kan werken, soms zal ze advies vragen aan de andere dokters. Voor de dokters 

maakt het niet uit bij wie je raadpleegt: de medische dossiers zijn gemeenschappelijk voor de 

praktijk, en alle artsen blijven op de hoogte van al je gegevens. De dokters bespreken ook regelmatig 



samen de problemen van hun patiënten, vooral voor meer ingewikkelde gevallen. Je mag dus zonder 

probleem de ene keer bij Dr.Hilgert gaan en de volgende keer bij Dr.Buffels, of nog bij Dr. Van 

Hoorick of Dr. Loncin. Indien je liever altijd dezelfde arts raadpleegt is dat ook geen probleem. Dan 

moet je wel zorgen dat je komt op de uren dat die dokter aanwezig is. Verder vind je een uurrooster 

voor alle artsen. Dr. Buffels werkt op dinsdag en op donderdagvoormiddag. 

Indien één van de artsen afwezig is wegens vakantie of om andere redenen is een andere dokter 

beschikbaar.  Ook dit wordt vermeld op het bord in de wachtkamer en op onze website. 

Permanentie bij dringende problemen. 

Praktijk De Vijvers is telefonisch bereikbaar op weekdagen van 7u tot 19u voor dringende vragen.  

Buiten deze uren wordt de telefoon doorgeschakeld naar de dienstdoende permanentie. Er is dus 

steeds een huisarts beschikbaar. U hoeft niet dadelijk een spoeddienst in het ziekenhuis te 

raadplegen. 

 

Helix netwerk. 

Buiten de normale uren is er een dokter van de Helixpraktijken beschikbaar. Dit wil zeggen na 19 uur 

van maandag tot donderdag. Indien je een GMD (globaal medisch dossier, zie verder) hebt afgesloten 

bij onze praktijk, kan de Helix-arts je dossiergegevens inkijken en je dus betere zorg bieden. De Helix 

folder geeft je meer uitleg over ons netwerk van 4 praktijken.  

 

Brusselse wachtdienst (GBBW) tijdens het weekend. 

Vanaf vrijdagavond wordt de telefoon doorgeschakeld naar de Brusselse wachtdienst van huisartsen 

(GBBW). Zij helpen u verder met alle  medische vragen die niet tot na het weekend kunnen wachten 

en sturen indien nodig een huisarts van wacht. Indien u zich kan verplaatsen, kan u een huisarts van 

wacht raadplegen op de wachtpost in het centrum van Brussel op zaterdag en op zondag van 8u tot 

24u. Adres: De Brouchoven de Bergeyckstraat 2, 1000 Brussel. Meer info, zie: http://www.gbbw.be. 

Globaal Medisch Dossier. 

Je kan in onze praktijk een GMD afsluiten (globaal medisch dossier). Dit betekent dat je Praktijk De 

Vijvers aanduidt om al je medische gegevens te verzamelen. Wij zullen je dossiergegevens  zorgvuldig 

en vertrouwelijk behandelen. Om je gezondheid goed te kunnen opvolgen wensen wij ook van alle 

specialisten die je raadpleegt een verslag te ontvangen. Daarom bespreek je best met ons dat je naar 

een specialist wenst te gaan, dan kan je een verwijsbrief meenemen.  Indien je toch een specialist 

ziet zonder verwijsbrief, vraag dan steeds om een verslag naar je huisarts te sturen, zodat je GMD 

volledig blijft. Indien je later verhuist of gewoon wenst te veranderen van huisarts geven wij graag je 

dossiergegevens door aan je nieuwe huisarts. Je kan je dossiergegevens ook inkijken samen met ons. 

Je kan ook (tegen kostprijs) een kopie van je dossier verkrijgen. Aan patiënten met een GMD betaalt 

je ziekenfonds iets meer terug voor raadplegingen en huisbezoeken. Een GMD afgesloten bij één van 

de dokters is ook geldig bij de andere dokters van de praktijk. 

 

 



Raadplegen zonder afspraak. 

Van maandag tot vrijdag is er open spreekuur van 9 tot 11 uur en van 18 tot 19 uur. Op 

dinsdagavond en vrijdagavond is er een dokter aanwezig volgens beurtrol. Je mag vooraf bellen 

indien je graag weet welke arts het spreekuur verzorgt. Een raadpleging ’s avonds kost enkele euro’s 

meer dan een raadpleging ’s morgens. Dit supplement wordt volledig terugbetaald door het 

ziekenfonds voor patiënten met een GMD. 

Raadplegen na afspraak. 

Le kan ook raadplegen na afspraak. Hieronder zie je een schema wanneer afspraken in principe 

mogelijk zijn. De dokters doen hun best om hun tijdsschema zo nauwkeurig mogelijk te volgen. 

Daarom vragen wij om niet met 2 personen te raadplegen indien je maar voor 1 persoon een 

afspraak vroeg, en ook om tijdig aan te komen in de praktijk. Je kan een afspraak zonder problemen 

afzeggen tot 24 uur vooraf.  Afspraken die niet worden nagekomen of die minder dan 24 uur vooraf 

worden afgezegd brengen in principe onkosten mee. 

Een afspraak maken. 

Hiervoor surf je naar de website http://www.helix-anderlecht.net. Daarna klik je op Vijvers en daarna 

op online een afspraak maken. 

Je kan ook telefonisch een afspraak maken door te bellen tussen 9 en 11 uur. 

 

 

  

http://www.helix-anderlecht.net/


UURROOSTER CONSULTATIES PRAKTIJK DE VIJVERS 

 Voormiddag Namiddag Avond 

Maandag Dr. Hilgert 
8h30-9h:Na afspraak 

 9h-11h:Zonder afspraak 

Dr. Hilgert 
Na afspraak 

 
   

Dr. Van Hoorick 
Na afspraak 

Dr. Van Hoorick 
   Na afspraak 

Dr. Van Hoorick 
18-19h: Zonder afspraak 

 Dr. Loncin 
Na afspraak 

Dr. Loncin 
18-19h: Zonder afspraak 

Dinsdag  Dr. Hilgert 
   Na afspraak 

 

Dr. Hilgert OF 

Dr. Van Hoorick 
18-19h: Zonder afspraak 

Dr. Van Hoorick 
8h30-9h: Na afspraak 

 9h-11h: Zonder afspraak 

Dr. Van Hoorick 
Na afspraak 

Dr. Buffels 
  Na afspraak 

Dr. Buffels 
   Na afspraak 

Dr. Buffels 
Na afspraak 

Woensdag  Dr. Hilgert 
  Na afspraak 

Dr. Hilgert 
18-19h: Zonder afspraak 

Dr. Van Hoorick   
 8h30-9h: Na afspraak 

 9h-11h: Zonder afspraak 

Dr. Van Hoorick 
Na afspraak 

 

Dr. Loncin 
Na afspraak 

  

Donderdag Dr. Hilgert  
8h30-9h: Na afspraak 

 9h-11h: Zonder afspraak 

Dr. Hilgert 
  Na afspraak 

 

Dr. Buffels 
  Na afspraak 

  

 Dr. Loncin 
Na afspraak 

Dr. Loncin 
18-19h: Zonder afspraak 

Vrijdag Dr. Hilgert 
 8h30-9h: Na afspraak 

 9h-11h: Zonder afspraak 

Dr. Hilgert 
Na afspraak 

 
Dr. Hilgert OF  

Dr. Van Hoorick 
18-19h: Zonder afspraak  Dr. Van Hoorick 

Na afspraak 

Dr. Loncin 
Na afspraak 

  

 

 

 



Huisbezoeken. 

De dokters komen op huisbezoek bij personen die zich niet of moeilijk kunnen verplaatsen. 

Dringende bezoeken mag je dag en nacht aanvragen op ons telefoonnummer: je wordt altijd 

geholpen. Minder dringende bezoeken vraag je best aan tussen 9 en  11 uur. Voor kinderen met 

koorts mag je gerust (met de auto) naar de praktijk komen. Geef vooraf zo nodig een koortswerend 

middel (paracetamol zoals Perdolan of Dafalgan) . Op de praktijk kunnen de dokters beter 

onderzoeken dan aan huis. Wij kunnen enkel huisbezoeken afleggen in Anderlecht. Dr. Buffels doet 

geen huisbezoeken. 

 

Secretariaat. 

Mevrouw Rita Lasat is onze praktijkassistente. Zij is halftijds aanwezig op de praktijk. Zij helpt je graag 

voor afspraken bij de drie artsen en voor allerlei inlichtingen en administratieve vragen. 

 

Telefoneren naar de praktijk. 

Onze praktijk krijgt zeer veel telefonische oproepen. Om iedereen te kunnen helpen, zijn wij verplicht 

om telefonische contacten kort en zakelijk te houden: op de raadpleging nemen wij graag meer tijd 

voor u. De dokters worden liefst niet gestoord tijdens hun spreekuur. Daarom vragen wij je volgende 

afspraken na te leven. Voor dringende oproepen bel je gelijk wanneer, dag en nacht! Voor afspraken 

en administratieve inlichtingen bel je best van 9.00 u tot 11.00 u. Voor resultaten bel je liefst tussen 

17.30 u en 18.00 u, zie hieronder. Wens je de dokter zelf te spreken, dan bel je best tussen 11.00 u 

en 11.30 u of tussen 17.30 u en 18.00 u.  Na 19.00 u is de telefoon automatisch doorgeschakeld naar 

de dokter van wacht voor Helix. Van vrijdagavond tot maandagochtend is de telefoon automatisch 

doorgeschakeld naar de Brusselse Wachtdienst (GBBW). 

Resultaten van bloedanalyses. 

Tussen 17.30 u en 18.00 u kunnen de dokters je resultaten geven van bloedanalyses, in telegramstijl. 

Voor uitgebreide bespreking ben je welkom op het spreekuur. 

Resultaten van beeldvorming. 

Resultaten van beeldvorming  (radiografie, echografie, scan,..) kunnen wij helaas niet telefonisch 

doorgeven: de dokter zal deze documenten samen met u bekijken bij je volgende raadpleging. Alleen 

op deze manier kunnen wij voldoende kwaliteit van zorg leveren. 

Afleveren van attesten. 

De dokters zullen je graag alle nodige attesten afleveren die medisch verantwoord zijn. Vraag geen 

attesten die niet overeenkomen met de waarheid: de dokter mag je dit niet afleveren. Voor het 

invullen van uitgebreide verslagen en attesten vragen wij je om een afspraak te maken. Een attest 

voor een sportclub is geen zinloos papiertje: het vraagt een sportmedisch onderzoek. 

 



Afleveren van voorschriften. 

Medicatie schrijven wij niet voor zonder onderzoek. Spreek met de dokter af voor welke periode je 

medicatievoorschrift wenst. Voor de contraceptiepil krijg je meestal voorschrift voor een jaar, voor 

medicatie tegen hoge bloeddruk is dat meestal voor 3 maanden. De dokter schrijft in principe 

voldoende medicatie voor tot wanneer een nieuw onderzoek nodig is. Wij verwachten dat je rond 

die tijd opnieuw raadpleegt. Vraag aan je apotheker geen medicatie waarvoor voorschrift nodig is, hij 

mag dat niet afleveren. Vraag op spreekuur geen voorschrift voor familieleden of vrienden: dit is 

geen goede geneeskunde. Neem ook alleen medicatie die voor jou is voorgeschreven, niet die van je 

buur.  

Betalingen. 

Op spreekuur kan je cash betalen, met je bankkaart (Bancontact of Maestro, geen Visa) of met 

Payconic. Op huisbezoek is betalen met bankkaart niet mogelijk. Indien je financiële problemen hebt 

mag je dit gerust melden: de kosten voor de raadpleging beperken wij dan tot een minimum, op 

voorwaarde dat je een geldig klevertje van je ziekenfonds (vignet) meebrengt. Voor patiënten met 

een verhoogde tegemoetkoming (WIGW, “VIPO”, Omnio) is de raadpleging zelfs kosteloos indien zij 

een klevertje van het ziekenfonds afgeven. Voor huisbezoeken blijft er een persoonlijk aandeel te 

betalen. 

 Breng steeds je identiteitskaart mee. 

Opleidingspraktijk. 

Praktijk De Vijvers is erkend als opleidingspraktijk door verschillende universiteiten. Regelmatig 

komen er studenten geneeskunde een onderdeel van hun opleiding volgen onder vorm van stages. 

Indien je de stagiair liever niet aanwezig hebt bij je raadpleging mag je dat gerust melden, zij zullen je 

dat nooit kwalijk nemen. Anderzijds bewijs je de stagiair een grote dienst indien zij of hij de 

raadpleging mag meemaken, en soms zelf een deel van de raadpleging doen onder toezicht van je 

huisarts. Zo help je toekomstige dokters. 

Zorg voor kwaliteit. 

Onze praktijk doet inspanningen om huisartsgeneeskunde van goede kwaliteit te bieden. Dit is 

natuurlijk nooit perfect. Je kan ons helpen om onze praktijk te verbeteren: vertel ons alsjeblief 

indien je over iets niet tevreden bent. Kom er gerust over spreken. Indien je suggesties hebt zijn die 

zeer welkom: mondeling, schriftelijk via ons secretariaat of via mail (vijvers@helix-anderlecht.net). 

Wij vernemen liefst je naam, maar het mag ook anoniem.  

 
Wij hopen dat deze praktijkfolder kan helpen voor een vlotte samenwerking. 
Wij danken je voor het vertrouwen in onze praktijk.  
 
Dr.Johan Buffels 
Dr.Tim Hilgert 
Dr.Indra Van Hoorick 
Dr. Elena Loncin 
Rita Lasat 


