
De werknemers 
De huisartsen 

Dr. Anja Stoltenborg: maandag, dinsdag, 
donderdag


Dr. John Oosterink: dinsdag, woensdag en 
vrijdag


De verpleegkundigen (POH) 

Marjolijn Nijhoff: dinsdag, donderdag en 
vrijdagochtend


Anne Helwegen: POH-GGZ: maandag


De assistentes 

Bente Michels: maandag t/m donderdag


Jacolien Figge: woensdag, donderdag en 
vrijdag


Sandra Marcin: dinsdag en vrijdag


José Laney: inval assistente


Er is op de meeste dagen ook een huisarts 
in opleiding vanuit het UMC Utrecht 
aanwezig.

Contactgegevens 
Kerkelandenlaan 3h 

1216 RN Hilversum 

www.praktijkkerkelanden.nl 

info@praktijkkerkelanden.nl 

Praktijklijn: 035-6216441 

Spoedlijn: 035-6233146  

Receptenlijn: 035-6233147 

Huisartsenpost: 088-1309600 

Ambulance: 112 

Huisartsenpraktijk 
Kerkelanden 

Dr. A. Stoltenborg, huisarts 

Dr. J.J. Oosterink, huisarts
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Beltijden 

Per 1 oktober 2018 is de praktijk tussen 10:30 
uur en 12:00 uur alleen voor spoed bereikbaar.


We hebben dan overleg en de assistentes 
hebben spreekuur. Ook is dan de balie 
onbemand. We vragen u hiermee rekening te 
houden.  

Voor visite aanvragen voor dezelfde dag 
verzoeken we u voor 10:30 uur bellen.Voor 
uitslagen graag na 14:00 uur bellen.  

Waarneming avond/nacht/
weekend 

De praktijk is geopend op werkdagen van 8 tot 
17 uur. Buiten deze tijden kunt u voor spoed 
bellen met de huisartsenpost op 088-1309600. 

Bij levensbedreigende situaties buiten 
openingstijden kunt u ook 112 bellen.


Tijdens vakanties of nascholing van de 
huisartsen is er een waarnemer aanwezig op 
de praktijk. 


 

Spreekuur huisartsen 

Elke werkdag: 8.00-10.00 en 15.30-16.20 uur. 

Op dinsdag: ook spreekuur van 11.30-12.30 
uur.

Spreekuur assistentes 
11.30-12.00 uur en 14.00- 15.00 uur


Op het spreekuur van de assistente kunt u 
terecht voor:

-	 uitstrijkjes

-	 wondcontrole en verbinden

-	 verwijderen hechtingen

- 	 uitspuiten en controleren oren

-	 injecties en vaccinaties

-	 wratten aanstippen

-	 meten van bloeddruk

-	 urine onderzoek

- 	 maken van een hartfilmpje

-	 24 uurs bloeddruk en hartritme 	 	
meting

-	 Enkel-arm index


Telefonisch contact 
U kunt bij de assistente terecht voor:

- Maken van afspraken

- Aanvragen huisbezoeken

- Medische vragen

- Uitslagen van onderzoeken

- Administratieve vragen


Spreekuur POH 
De praktijkondersteuner (POH) heeft spreekuur 
voor patiënten met suikerziekte, longziekten en 
voor ouderen.


De POH-GGZ heeft spreekuur voor mensen 
met psychische klachten.


Herhalingsrecepten 
Via de receptenlijn kunt u 24 uur per dag uw 
herhalingsrecept aanvragen inspreken. Uw 
herhalingsmedicatie ligt 2 dagen later klaar bij 
de apotheek.


Ook kunt u via de website uw 
herhalingsmedicatie aanvragen. Ook dan ligt 
het 2 dagen later klaar bij de apotheek.


Email consult 
Via de website is er de mogelijkheid voor het 
stellen van medische vragen. Hiervoor dient u 
in te loggen op www.praktijkkerkelanden.nl. Dit 
is een beveiligde verbinding.


Huisbezoeken 
Een huisbezoek is bedoeld voor mensen die 
om medische redenen niet naar de praktijk 
kunnen komen.

http://www.praktijkkerkelanden.nl
http://www.praktijkkerkelanden.nl

