
Huisartsen 

Rosa Ferwerda-Mengde 

Carla Nij Bijvank 

Coen van Ojen 

 

Praktijkassistentes 

Ineke Hubers-Kersten 

Coby Gal-Wijnen 

Franca Gerrits 

Saskia Lukassen 

Tamara Geurts 

 

 

Praktijkondersteuners 

Moniek Leenders 

Vivian van Hooren 

Eva van der Eem (GGZ) 

 

Stagiaires 

Op de praktijk zijn er ook regelmatig 

stagiaires doktersassistentes en  medische 

studenten. 

 

 

Huisarts in opleiding 

In de praktijk worden tevens artsen opgeleid 

tot huisarts. Tot 1 juni 2023 loopt Thijs 

Ellenkamp bij ons stage. Onder supervisie 

houdt hij spreekuur en doet visites. 

 

 

Aanwezigheid artsen 

Rosa Ferwerda-Mengde:      ma/wo/donderdag 

Carla Nij Bijvank: dinsdag,donderdag, vrijdag 

Coen van Ojen:            niet op donderdag 

Thijs Ellenkamp:   dinsdag,donderdag, vrijdag  

 Telefonische bereikbaarheid 

 

 

Spreekuur 

Er is dagelijks spreekuur volgens afspraak 

van 8.30 – 12.00 uur en 15.00 – 16.30 uur. 

 

Een consult duurt 10 minuten. Indien u 

meerdere vragen heeft, of een tijdvragend 

probleem, gelieve een dubbele afspraak te 

maken. U kunt ook online een afspraak maken 

als u een account heeft. 

U bezoekt in principe uw eigen huisarts of de 

huisarts in opleiding. Tijdens drukke tijden 

kan het zijn dat u niet diezelfde dag op het 

spreekuur terecht kunt bij uw eigen huisarts. 

 

Voor EHBO kunt u altijd direct terecht op de 

praktijk. Als U tevoren belt houden wij 

rekening met uw komst. 

 

Visites 

Als u enigszins kunt, stellen wij het op prijs 

als u naar de praktijk komt. Dit scheelt ons 

kostbare tijd en op de praktijk zijn er betere 

onderzoeks- en behandelingsmogelijkheden. 

Is dit niet mogelijk, dan zullen wij u thuis 

bezoeken tussen 12.00 en 15.00 uur. 

 

Telefonisch consult 

Indien u uw huisarts telefonisch wilt spreken, 

dan kunt u dit vóór 12.00 uur doorgeven aan 

de assistente.  

 

Onderzoek/behandeling 

Er zijn faciliteiten voor hartfilmpjes, 

longfunctieonderzoeken, kleine chirurgische 

verrichtingen, spiralen plaatsen, enzovoort. 

Praktijknummer: 024 – 358 50 60 
  

Werkdagen  08.00 – 12.00 uur 

 14.30 – 16.30 uur 

Visites aanvragen   

Telefonisch consult aanvragen   

Afspraken maken a.u.b. vóór 12.00 uur 

  

  

Receptenlijn: 024 – 357 33 03 

 
24 uur / dag, 7 dagen per week in te spreken 

  

Spoednummer: 024 – 358 55 13 

 
Voor spoedgevallen op werkdagen tussen 

8.00 en 17.00 uur 

  

Spoednummer buiten kantooruren: 

Huisartsenpost              0900 – 8880 

 
U krijgt een doktersassistent aan de lijn van 

de Huisartsenpost Nijmegen en Boxmeer. 

Hij/zij zal u een aantal vragen stellen. Indien 

nodig wordt u gezien door een huisarts op de 

dokterspost: 

Spoedplein CWZ, Weg door Jonkerbos 108 te 

Nijmegen. 

 

Indien vervoer medisch gezien niet 

verantwoord is, dan komt er een huisarts bij u 

thuis. 



Praktijkassistente 

De doktersassistentes zijn uw eerste 

aanspreekpunt. Na afspraak kunt u bij hen 

terecht voor: verbinden van wonden, 

verwijderen van hechtingen, uitspuiten van 

oren, geven van injecties, bloedsuikerspiegel 

prikken, bloeddrukmeting, maken van 

uitstrijkjes, urineonderzoek, aanstippen van 

wratten 

 

Praktijkondersteuner 

De praktijkondersteuner houdt zich bezig met 

door de huisarts gedelegeerde medische taken. 

In het bijzonder houdt zij zich bezig met 

diabetes, longaandoeningen, hart-en 

vaatziektes, ouderenzorg en complexe 

wondverzorging. 

 

Praktijkondersteuner GGZ  

Bij psychische problemen kan uw huisarts u 

verwijzen naar de POH-GGZ. Op onze 

praktijk heeft Eva van der Eem spreekuur. 

 

 

Recepten 

Herhaalrecepten kunnen via de receptenlijn 

worden aangevraagd. Dit kan 24 uur per dag, 

7 dagen per week. Indien u vóór 12.00 uur 

heeft ingesproken, dan liggen de medicijnen 

de volgende werkdag na 11.00 uur voor u 

klaar in de apotheek. Via onze website kunt u 

informatie vinden over online herhaalrecepten 

aanvragen. U dient eerst een account aan te 

maken. 

Op verzoek kan de apotheek de volgende 

werkdag na 13.00 uur bij u thuis bezorgen. 

Apotheek 

Service Apotheek Malden 

Schoolstraat 8, 6581 BG Malden 

Tel: 024 – 358 24 18 

www.apotheekmalden.nl  

Service Apotheek de Vuursteen 

Prinsenweg 6, 6584 AZ Molenhoek 

Tel: 024 – 388 04 11 

www.apotheekdevuursteen.nl 

 

Bloedonderzoek 

Voor bloedafname, afgesproken door uw arts, 

kunt u een afspraak maken, op uw formulier 

staat hoe u dat kunt doen. U kunt met uw 

ingevulde formulier plaatsnemen in de 

wachtkamer. 

 

Wijzigingen 

Het is belangrijk dat u wijzigingen in adres, 

telefoonnummer, gezinssamenstelling, 

huisarts of verzekering doorgeeft. Dit kan ook 

via onze website. 

 

Klachten en suggesties 

Indien u klachten of suggesties heeft met 

betrekking tot de gang van zaken in de 

praktijk, dan horen wij dat graag. Via de 

website kunt u ook een klacht indienen. 

 

Huisartsengroep 

Malden/Molenhoek/Overasselt en Mook 

Wij werken nauw samen met de huisartsen 

van Gezondheidscentrum De Kroonsteen te 

Malden, Huisartsenpraktijk Overasselt en 

Medisch Centrum Mook. 

 
Praktijkfolder aug 2022 

               

 

 

Huisartsenpraktijk 

Molenhoek 
 

Prinsenweg 6 

6584 AZ Molenhoek 

 

 

 

Tel:      024 – 358 50 60 

Spoed: 024 – 358 55 13 
 

www.huisartsenmolenhoek.nl 
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