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 Algemeen telefoonnummer : 035-6951446 
 

 

Huisartsen 
 
Mw. drs. Catrien Nitzsche  

Mw. drs. Dionne van Riel   
Dhr. drs. Bas Weebers    

Mw. drs. Anne-Lot Lanting (werkzaam bij drs. Nitzsche en Weebers) 
 

 
Spoednummer overdag 

 
Bel het algemene nummer, optie 1 is altijd voor spoed. Als de praktijk 

gesloten is wordt aangegeven hoe u in geval van medische spoed hulp 
kunt krijgen 

 

 
Spoednummer avond-nacht en weekend: 

 
In de avonduren, ‘s nachts en in het weekend neemt u voor medische 

spoedgevallen contact op met ‘de huisartsenspoedpost’  
Tel: 088-1309600 

 

 
Receptenlijn 
 

Herhaalrecepten kunt u aanvragen per telefoon, keuze mogelijkheid 2.  

Voor 11.00 uur aangevraagde medicijnen kunnen de volgende werkdag 
worden afgehaald bij uw apotheek. 
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Spreekuren,   alle spreekuren zijn op afspraak 

 
Catrien Nitzsche:  
                         Maandag: 8.30 - 17.00 uur 
                         Dinsdag: 8.00 -12.00 uur 

                         Woensdag: 8.30 - 17.00 uur 
                         Donderdag: Geen spreekuur 

                         Vrijdag:  8.30 - 17.00 uur (om de week Anne-Lot Lanting) 
 
Bas Weebers 

                         Maandag: 8.00 - 17.00 uur 
                         Dinsdag: 8.00 - 17.00 uur (door Anne-Lot Lanting) 

                         Woensdag: 8.00 - 17.00 uur 
                         Donderdag: 8.00 - 17.00 uur  
                         Vrijdag:  8.00 - 17.00 uur (door Anne-Lot Lanting) 

 
Dionne van Riel 

                         Maandag: 8.00 - 13.00 uur 
                         Dinsdag: 8.00 - 17.00 uur 
                         Woensdag: Geen spreekuur 

                         Donderdag: 8.00 - 17.00 uur 
                         Vrijdag:  8.00 - 17.00 uur 
 

Voor het maken van een afspraak graag bellen voor 10.30 uur. 
Voor een consult reserveren wij 15 minuten. De assistente zal met u bespreken 

wat de klachten zijn en samen met u een afspraak op de juiste tijd bij de juiste 
persoon maken. Een consult van 15 minuten is bedoeld voor 1 medische klacht. 

Indien u  meer tijd nodig denkt te hebben kunt u dit aangeven bij het maken van 
de afspraak zodat de assistente kan kijken wat de mogelijkheden zijn. 
Kunt u bij nader inzien niet komen dan dienen afspraken uiterlijk één werkdag 

van tevoren worden afgezegd.  
Als u niet verschijnt, zonder (op tijd) af te zeggen, brengen wij deze afspraak bij 

u in rekening. Het bedrag van dit zogenaamde "No show" tarief is E 30,00 en  
wordt niet vergoed door de zorgverzekeraar.  
 

Op de momenten dat uw eigen huisarts niet aanwezig is kunt u alléén voor 
spóedgevallen terecht bij een van de andere huisartsen.  

 

 
Huisbezoeken 
 
Voor het aanvragen van een huisbezoek graag bellen voor 11.00 uur 
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Telefonisch spreekuur 
Voor het opvragen van uitslagen van een onderzoek, korte adviezen of 
overleg. 

 
Catrien Nitzsche  11.00 - 11.30 uur (behalve donderdag)  

Dionne van Riel  11.00 - 11.30 uur (behalve woensdag)                           
Bas Weebers  11.00 - 11.30 uur 

             

 
Extra verrichtingen 

 

Na overleg met uw huisarts kunt u ook een afspraak maken voor 
- het maken van een ECG 

- longfunctieonderzoek 
- kleine operaties zoals het verwijderen van moedervlekken 
- het inbrengen of verwijderen van spiraaltjes 

- een jaarlijkse check-up 
- drs. Weebers behandelt ook overmatig zweten van de oksels met botulines 

 

 
Assistentenspreekuur  

Alexandra Leijs, Marja Goudriaan, Linda van Mil, en  Vivian Marks 

 
U kunt op het spreekuur van de assistente afspraken maken voor: 

 
-urine onderzoek 

-injecties of vaccinaties 

-screening op diabetes 
-verwijderen van hechtingen 

-bloeddrukcontrole 
-uitstrijkje in het kader van het bevolkingsonderzoek 

-uitspuiten van oren 
-wrattenbehandeling 

-wondverzorging 
 

 
Praktijkondersteuner Somatiek 
 
Onze praktijkondersteuner-S  Nanja Bigot is in de praktijk aanwezig op  

dinsdag woensdag en donderdag. 
U kunt bij haar een afspraak maken voor controles voor suikerziekte, hoge 

bloeddruk en Astma/COPD. Hiervoor heeft zij een apart spreekuur. 
U kunt de assistente bellen voor een afspraak. 
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Praktijkondersteuner GGZ 
 

Onze praktijkondersteuner- GGZ Laura Lee Hulsman is in de praktijk aan-
wezig op maandag en donderdag. 

De POH-GGZ ondersteunt de huisarts bij het verlenen van zorg aan  
patiënten met psychische en/of psychosociale problemen. De praktijkon-

dersteuner werkt onder de verantwoordelijkheid  van de huisarts en heeft 
een spreekuur in de huisartsenpraktijk. Aan deze zorg zijn geen verdere 

kosten verbonden. 
U kunt de assistente bellen voor een afspraak. 
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