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versie januari 2023 
 
Huisartsen:      Mevr. N.C.P. Nicolasen 
  Dhr. T. Hoevenaars 
  Dhr. M.J. de Boorder  
 
Praktijk Beuningen:     Wilhelminalaan 106  6641 KN Beuningen  
   Tel: 024 – 6774333: u krijgt een keuzemenu   
Openingstijden: Op werkdagen van 8.00 tot 12.30 uur en van 13.00-17.00u. 
Telefonische bereikbaarheid: 8.00-10.30 uur en van 14.00-16.00 uur. 
Tussen 16.00-17.00u zijn wij voor medische vragen die niet kunnen 
wachten tot de volgende werkdag bereikbaar.  
   
Praktijk Weurt:      Weth. Broekmanstraat 16a,  6551 BD Weurt.  
   Tel: 024 -  6771583: u krijgt een keuzemenu   
Openingstijden: op maandag en vrijdag van 8.00 tot 13.00u en van 13.30-
16.00 uur.  Op dinsdag, woensdag en donderdag is de praktijk in Weurt 
vanaf 12 uur gesloten.  
Telefonische bereikbaarheid: 8.00-10.30 uur en van 14.00-16.00 uur. 
Tussen 16.00-17.00u zijn wij voor medische vragen die niet kunnen 
wachten tot de volgende werkdag bereikbaar. 
 
Spoedgevallen: bel 6774333 of 6771583, keuzemenu 1 
 
Dienst en waarneemregeling  
Na 17.00 uur en in het weekend wordt de dienst waargenomen vanuit de 
Huisartsenpost op het Spoedplein bij het Canisius Wilhelmina ziekenhuis 
in Nijmegen. U kunt deze bereiken via 024-3523579. 
.  
 
Het spreekuur 
De spreekuren vinden plaats volgens afspraak. Er wordt per afspraak 10 
minuten voor u gereserveerd. Mocht u meerdere klachten hebben, met 

meerdere personen komen of een langer gesprek wensen, vraag dan de 
assistente meer tijd voor u te reserveren. 
Wie heeft waar spreekuur? 
 Beuningen Weurt  
Dokter Nicolasen Maandagmiddag Maandagochtend 
 Dinsdagochtend  
 Woensdag  
 Donderdag, hele dag  
Dokter Hoevenaars Maandagochtend Maandagmiddag 
 Dinsdag, hele dag   
  Donderdagochtend 
 Vrijdagochtend Vrijdagmiddag 
Dokter de Boorder Maandag  
  Dinsdagochtend 
 Woensdagmiddag Woensdagochtend  
 Vrijdag, hele dag   
Dokter van Eijk Dinsdag, hele dag   
 Donderdag hele dag  
 Vrijdagmiddag Vrijdagochtend 

De praktijkorganisatie 
Praktijkassistentes 
Met de praktijkassistente maakt u alle afspraken: telefoon keuzemenu 3. 
Zij behandelt vragen over recepten en kan op alledaagse medische vragen  
antwoord geven. U kunt bij haar terecht van 8.00 tot 10.30 uur en van 14.00 
uur tot 17.00 uur.  
Op afspraak verricht zij ook de volgende taken:  
wondverzorging, hechtingen verwijderen, uitstrijkjes in het kader van het 
bevolkingsonderzoek, toedienen van injecties, oren uitspuiten, 
gehoortesten, laboratoriumonderzoek, bloeddrukmetingen, wratten 
aanstippen enz.  
 
Praktijkondersteuners somatiek: 
Zij verrichten ondermeer driemaandelijkse controles bij mensen met 
hoge bloeddruk, diabetes en astma/COPD. Zij zijn hiervoor speciaal 
opgeleid. 
 
 



 
Spreekuren van de praktijkondersteuners somatiek: 
 Beuningen Weurt  
Laurine Tra Woensdagmiddag Woensdagochtend 
 Vrijdag hele dag   
Helma Franken  Dinsdag tot 14.30 uur   
  Vrijdagochtend  

 
Praktijkondersteuners GGZ:  
Hij kan u ondersteunen bij psychische, psychosociale of 
psychosomatische klachten. De huisarts kan u in contact brengen met 
de praktijkondersteuner GGZ.  
 
Spreekuur van de praktijkondersteuner GGZ: 
 Beuningen  
Rianne Rooseboom Dinsdag en woensdag in 

Beuningen 
 
Uitslagen van onderzoek 
Voor het vernemen van uitslagen kunt u bellen tussen 8.00 en 10.30 uur en 
tussen 14.00 en 16.00 uur.  
 
 
Visites 
U kunt tussen 8.00 en 10.30 uur een visite aanvragen, uiteraard kunt u de 
hele dag bellen voor spoedgevallen. 
Het kan voorkomen dat u van ons een bezoek verwacht, thuis of in het 
ziekenhuis, zonder dat dit bij ons bekend is. Laat het ons weten, voor 
dergelijke verzoeken staan wij graag open.  
 
Urineonderzoek 
Urine voor onderzoek moet de eerste ochtendurine zijn en het liefst voor 
10:00 uur gebracht worden. 
 
Bloedafname SHO 
Beuningen: Iedere werkdag op afspraak tussen 7.30 uur en 10.00 uur en 
zonder afspraak tussen 9.00-11.00 uur. Wilhelminalaan 106 A.  
 
Patiëntenportaal: 

Via dit portaal kunt u in een veilige omgeving recepten herhalen, online 
een afspraak maken, een e-consult naar de huisarts sturen met een 
korte medische vraag en inzicht krijgen in uw dossier. Via onze website: 
https://www.depoorthuisartsen.nl/aanmelden-patientenportaal kunt u zich 
aanmelden.  
 
Herhaalrecepten  
Medicijnen tegen hoge bloeddruk en suikerziekte worden in principe 
alleen voorgeschreven na een controle door de huisarts of 
praktijkondersteuner. 
Herhaalrecepten kunt u aanvragen via de receptenlijn of online via het 
patiëntenportaal. Dat kan ook buiten kantooruren.  
Telefonisch via de receptenlijn: Volg nauwkeurig de telefonische 
instructies. U kunt de lege doosjes ook deponeren in de brievenbus in de 
hal van de praktijk of buiten in de brievenbus aan de straat, rechts bij het 
hek., Herhaalrecepten die u door de week voor 12 uur aanvraagt, kunt u 
de volgende werkdag na 15.00 uur afhalen bij de apotheek.   
 
Wratten aanstippen 
Bespreek dit eerst met de doktersassistente. Van haar hoort u of u een 
afspraak kunt maken. Wratten aanstippen gebeurt op afspraak.  
 
Apotheek 
Geneesmiddelen worden afgeleverd door 

• Apotheek Blanckenburgh, Wilhelminalaan 7, Beuningen, open 
op maandag t/m vrijdag van 8.30 - 12.30 en van 13.30 - 17.30 
uur.  

• Apotheek Ewijk, Julianastraat 32, Ewijk, open op maandag t/m 
vrijdag van 8.30 – 12.30 en van 13.30 - 17.30 uur 

 
Klachten Heeft u op- of aanmerkingen betreffende de gang van zaken in 
de praktijk laat het ons schriftelijk (hiervoor zijn formulieren aanwezig in de 
praktijk) of mondeling weten. 
 


