
Praktijk folder  

Huisartsen Praktijk Welling van Lingen Nijkerkendijk 38-06 
7442 LS Nijverdal 
0548-612774  

Spoed 0548-612774 optie 1  

Huisartsen  

RC Welling 
Mevr IF van Lingen  

Assistentes  

Angelien Kelder-Wolfkamp 
Nadieh ten Hoeve 
Mery Asador-Avadis 
Ingrid Grob  
Jill Verschoor 
 
Praktijkondersteuners  
 
Carla Schotman-Kleine Toereers POH Somatiek  
Alex Piksen , POH GGZ 
Christine Buitenhuis, POH Jeugd 
 
Openingstijden  

Maandag tot en met vrijdag 8.00-12.30uur en 13.00-17.00uur  

Spreekuur  

Elke dag wordt spreekuur gehouden volgens afspraak. Voor het maken van een afspraak, voor 
dezelfde dag, kunt u bellen tussen 8.00 en 9.00 uur, voor de volgende dag(en) tussen 16.00 en 17.00 
uur. De assistente zal u vragen wat uw klacht is, zij kan zo het spreekuur beter indelen. Indien u vindt 
dat de klacht privé is dan kunt u dat aangeven. De huisarts behandelt in principe één klacht per 
afspraak. Als u denkt meer tijd nodig te hebben, bv bij meer klachten, wilt u dit dan bij het maken 
van de afspraak aangeven?  

Telefonisch spreekuur  

Als u de dokter telefonisch wilt spreken kunt u dit aanvragen tussen 8.00 en 10.00 uur. U wordt dan 
teruggebeld op dezelfde of eerste dag dat de dokter aanwezig is.  

Visites  

Een visite kunt u aanvragen tussen 8.00 en 10.00 uur. De dokter komt dan dezelfde dag bij u langs.  

Herhaalrecepten  



De afhaaltijden voor het ophalen van uw herhaalmedicatie zijn veranderd.(Per 1 jan 2014). Dit geldt 
ook voor uw herhaalmedicatie die u aanvraagt via de huisarts. 
Voor 16:00 uur aangevraagd? 
Uw herhaalmedicatie staat de volgende dag na 14:00 uur klaar  

Na 16:00 uur aangevraagd? 
Uw herhaalmedicatie staat niet de volgende dag, maar die dag daarop na 14:00 uur voor u klaar.  

Mocht deze wijziging problemen voor u opleveren, laat het dan gerust weten aan uw apotheek. 
De apotheek zal dan zoeken naar een passende oplossing 
U kunt uw herhaalrecepten direct (telefonisch) aanvragen bij uw eigen apotheek. De apotheek stuurt 
uw aanvraag daarna door naar de praktijk waar een arts uw recept beoordeelt. Indien de arts 
akkoord gaat met het recept mag de apotheek het afleveren aan u.  

Contactgegevens apotheken: 
Apotheek Mijnhardt en Schotman Tel: 0900-437225 Internet: www.apotheekmijnhardt.nl           
Mediq apotheek de Vries Tel: 0548-615291 Internet: www.herhaalrecept.nl 
Apotheek Nijverdal: Tel: 0548-616678 Internet: www.apotheeknijverdal.nl  

Uitslagen  

Bij de assistente kunt u uitslagen opvragen tussen 10.30-12.00 en tussen 14.00-16.00 uur.  

Assistentes  

De assistentes hebben eigen spreekuren. Ook voor hun spreekuur moet u een afspraak maken. 
Hieronder vallen bijvoorbeeld bloeddrukcontrole, uitstrijkjes, tapen, gehoortest, 
oren uitspuiten, wratten aanstippen, wondverzorging en injecties geven. Urine kunt u 
‘s ochtends voor 10 uur inleveren, na 11 uur kunt u dan bellen voor de uitslag.  

Opleiding  

De praktijk doet mee aan de opleiding voor doktersassistentes. 
Vanaf maart 2010 hebben we ook een huisarts in opleiding. Dit is een afgestudeerd arts die de 
vervolgopleiding tot huisarts doet. Hij/zij zal zelfstandig spreekuur doen en dit nabespreken met een 
huisarts. We waarderen het als u wilt meewerken aan de opleiding van nieuwe huisartsen. We willen 
echter ook duidelijk maken dat u altijd kunt vragen om een consult bij uw eigen huisarts.  

Praktijkverpleegkundigen  

Praktijk ondersteuner somatiek: Carla Shotman 
De praktijkverpleegkundige somatiek is bevoegd zelfstandig te werken in overleg met een huisarts. 
Zij begeleidt mensen met chronische aandoeningen. Op dit moment is dat in onze praktijk diabetes 
mellitus (suikerziekte) en chronische longaandoeningen. 
Praktijkondersteuners GGZ: Alex Piksen. 
De POH-GGZ ondersteunt de huisartsen bij de zorg voor mensen met psychische en/of psychosociale 
klachten.                                                                                                                               
Praktijkondersteunder jeugd Christine Buitenhuis.                                                                                        
De POH-jeugd ondersteunt de huisartsen bij de zorg voor ouders en/of jeugd met psychische en/of 
psychosociale klachten 



Klachtenregeling  

Wij en onze medewerkers doen ons best om u zo goed mogelijk van dienst te zijn. Meestal verloopt 
het contact naar ieders tevredenheid. Toch kan het gebeuren dat u niet tevreden bent over de 
behandeling of bejegening. Waneer u over deze zaken binnen onze praktijk een klacht heeft dan 
zouden we het op prijs stellen als u dit met ons wilt delen. 

Dat kan op de volgende wijze: In een gesprek met uw huisarts of een van de andere 
praktijkmedewerkers. U kunt een klacht schriftelijk indienen. U kunt ook anoniem iets melden.  Het 
kan voorkomen dat u na een gesprek met de huisarts nog niet tevreden bent of dat u vindt dat uw 
klacht niet goed afgehandeld is. Er is dan de mogelijkheid om een klacht in te dienen via het 
Klachtenpunt Huisartsenzorg Twente. De klacht wordt dan door een onafhankelijke 
klachtenfunctionaris behandeld. 

U kunt via de website www.khtwente.nl, Klachtenpunt Huisartsenzorg Twente lezen hoe dat werkt 
en op welke wijze deze procedure verloopt. 

Waarneming  

Tijdens onze afwezigheid wordt de praktijk waargenomen door de praktijk MCN, zij zitten voor in het 
Medisch Centrum. De waarnemende huisartsen zijn dokter Greven, dokter Veenema, dokter 
Borneman , dokter Reichman, dokter van Soest en dokter Veerman (en eventueel een huisarts in 
opleiding).  

Weekend en speciale dagen  

Tussen 17.00 en 8.00uur en in het weekend kunt u voor spoedgevallen die niet kunnen wachtend tot 
de volgende dag of tot na het weekend bellen met de CHPA, tel: 088-5880588 
Spoed 
Als “iedere seconde telt” bel dan 112  

Tussen	8.00-17.00uur	0548-612774	optie	1	 

	


