
 

PRAKTIJK DE VIJVERS   
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Eén praktijk, drie artsen. 

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

huisartsen en Dr. Saelens, huisarts in opleiding. Dr. Saelens is een gediplomeerd arts die volledig 

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

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.   

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 12 uur. 

Huisbezoeken. 

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

Wij leggen enkel huisbezoeken af in Anderlecht. Een niet dringend huisbezoek dient voor 11.00 u 

aangevraagd te worden. 

Telefoneren naar de praktijk. 

Voor afspraken en administratieve inlichtingen bel je best van 9.00 u tot 12.00 u. Voor resultaten 

van bloedafnames belt de dokter zelf. Wil je de dokter zelf spreken, bel dan tussen 12.00 u en 12.30 

u. 

 

  

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


CONSULTATIES PRAKTIJK DE VIJVERS  

Uitsluitend na afspraak 

 Voormiddag Namiddag Avond 

Maandag Dr. Hilgert 
na afspraak 

Dr. Hilgert 
na afspraak 

 
   

Dr. Van Hoorick 
na afspraak 

Dr. Van Hoorick 
na afspraak   

Dr. Van Hoorick 
na afspraak 

 Dr. Saelens 
na afspraak 

Dr. Saelens 
na afspraak 

Dinsdag  Dr. Hilgert 

na afspraak 

Dr. Hilgert 

na afspraak 

Dr. Van Hoorick 
na afspraak 

Dr. Van Hoorick 
na afspraak 

 
 

 
   

 
    

 
 

Woensdag  Dr. Hilgert 
na afspraak   

Dr. Hilgert 
na afspraak 

Dr. Van Hoorick   
na afspraak  

  

Dr. Saelens 
na afspraak 

Dr. Saelens 
na afspraak 

 

Donderdag Dr. Hilgert  
na afspraak 

Dr. Hilgert 
na afspraak 

 

 
   

  

 Dr. Saelens 
na afspraak 

Dr. Saelens 
na afspraak 

Vrijdag Dr. Hilgert 
 na afspraak 

Dr. Hilgert 
na afspraak 

 
 

 Dr. Van Hoorick 
na afspraak 

Dr. Van Hoorick 
na afspraak 

Dr. Saelens 
na afspraak 

  

 

 

 


