
Huisartsenpraktijk Rosenburglaan  
R.N. van Gent 
J.M. van Deutekom, huisartsen 
 
 
Vlissingen, 16 april 2018  
 
 
Beste patiënt,  
 
Met deze brief willen wij u informeren over een belangrijke verandering in de praktijk.  
Na het vertrek van uw voormalig huisartsen (vd Berg en Termeer), gaat de praktijk nu 
ook verhuizen.  
Tot 26 april zijn wij nog gevestigd op het bekende adres aan de Rosenburglaan 1. Hierna 
is de praktijk 1 week gesloten.  
Vanaf maandag 7 mei 2018 bent u welkom op ons nieuwe adres en zijn onze 
contactgegevens als volgt: 
 
Huisartsenpraktijk Thoveling 
R.N. van Gent 
J.M. van Deutekom, huisartsen 
Govert Flincklaan 51 
4383 WB Vlissingen  
0118 465253  
 
Het gezondheidscentrum waar we naar toe verhuizen, draagt de naam Govert Flinck, 
naar een bekende kunstschilder uit de 17de eeuw. Ingnitta Thoveling was zijn 
echtgenote. Onze praktijk “Thoveling” noemen vonden we toepasselijk.  
 
Wilt u bovenstaand adres doorgeven aan de bij u betrokken zorgverlener? (zoals 
medisch specialist, tandarts, apotheek, fysiotherapeut, psycholoog etc). Zodat zij ons 
kunnen informeren over o.a. uw behandeling.  
NB: Nieuwsbrieven zullen in het vervolg alleen nog maar digitaal worden verspreid. 
Mocht uw e-mailadres nog niet bekend zijn bij ons, dan kunt u deze alsnog doorgeven 
aan de praktijk: huisartsenpraktijk@thoveling.nl   
Ook kunt u de nieuwsbrief vinden op onze website: www.huisartsenpraktijkthoveling.nl  
Indien u geen gebruik maakt van het internet, kunt u desgewenst een geprinte versie bij 
de praktijk ontvangen.  
 
Met hartelijke groet,  
 
 
J.M. van Deutekom      R.N. van Gent 
 
 
 
 
Bijlage: praktijkinformatie (folder) 
Z.o.z:   informatie over uw medische gegevens (LSP) 

mailto:huisartsenpraktijk@thoveling.nl


Uw medische gegevens beschikbaar via het Landelijk schakelpunt 
(LSP) 
 
Alleen met uw toestemming 
Uw huisarts en apotheek mogen uw medische gegevens alleen delen met andere 
zorgverleners als u daar ieder apart vooraf toestemming voor heeft gegeven. En andere 
zorgverleners mogen uw gegevens alleen opvragen als dat nodig is voor uw 
behandeling. De informatie kan belangrijk zijn voor goede, veilige en snelle zorg. 
 
Toestemming geven 
Vindt u het goed dat een waarnemend huisarts, een apotheek of medisch specialist uw 
actuele medische gegevens kan opvragen als dat nodig is voor uw behandeling? Geef dan 
uw huisarts toestemming uw gegevens beschikbaar te stellen via het LSP. Uw 
toestemming kunt u online regelen op Volgjezorg.nl. 
Indien u geen gebruik maakt van het internet, kunt u desgewenst het 
toestemminsformulier invullen in de praktijk, vraag de assistente om het 
toestemmingsformulier.  
 
Voor meer informatie over het beschikbaar stellen van uw medische gegevens via het 
LSP: ga naar www.Volgjezorg.nl  
 
  

http://www.volgjezorg.nl/


 
 

Huisartsenpraktijk Thoveling  
     
Contactgegevens 
Huisartsenpraktijk Thoveling 
R.N. van Gent en J.M. van Deutekom, huisartsen  
Govert Flincklaan 51 
4383 WB Vlissingen 
 
Praktijknummer: 0118 465253 
Spoednummer:  praktijknummer (keuze 1) 
Faxnummer:  0118 465233 
Receptenlijn:  praktijknummer (keuze 3) 
E-mail:   huisartsenpraktijk@thoveling.nl 
Internet:  huisartsenpraktijkthoveling.nl 
 
De praktijk is op werkdagen geopend tussen 8.00-17.00 uur. (De assistente is afwezig van 12.30-
13.30 uur). De praktijk beschikt over eigen parkeerruimte en is rolstoeltoegankelijk.   
 
In de praktijk werken   
mevr. J.M. van Deutekom, huisarts (werkzaam op dinsdag, donderdag en vrijdag) 

dhr. R.N. van Gent, huisarts (werkzaam op maandag, dinsdag, woensdag en vrijdag) 

mevr. S. Tuns, waarnemend huisarts (werkzaam op maandag, woensdag en donderdag) 

mevr. E. de Nooijer - Garcia Garcia, praktijkondersteuner Somatiek (werkzaam op 
maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag)  

mevr. G.J. van Driel, praktijkmanager (werkzaam op dinsdag en donderdag) 

mevr. A. van der Linde, praktijkassistente (werkzaam op maandag, dinsdag en woensdag) 

mevr. C. Scheele - Westerbeke, praktijkassistente (werkzaam op donderdag en vrijdag) 

mevr. M. Harpe, praktijkassistente (werkzaam op maandag, dinsdag, woensdag, donderdag en 
vrijdag)  

dhr. R. Verschoor, praktijkondersteuner Geestelijke Gezondheidszorg (werkzaam op 
maandag- en woensdagochtend) 

mevr. L. Herbers, praktijkondersteuner Geestelijke Gezondheidszorg ( werkzaam op 
woensdagmiddag)  

Spreekuur 
Voor een afspraak op het spreekuur van een van de dokters of het assistente spreekuur kunt u 
dagelijks bellen van 8-10 uur.  
De assistente zal u vragen naar de reden van uw komst. 
In principe duurt een afspraak op het spreekuur 10 minuten, als u denkt meer tijd nodig te 
hebben dient u dit aan te geven bij de assistente zodat er een dubbele afspraak (=20 min.) 
gemaakt kan worden.  
 
Huisbezoek 
Omdat er op de praktijk betere mogelijkheden zijn voor onderzoek is het altijd beter om naar de 
praktijk te komen. Als u daar niet toe in staat bent, kunt u een visite aanvragen. 



Huisbezoeken zijn alleen mogelijk indien u om medische redenen niet naar de praktijk kunt 
komen. Vervoersproblemen zijn geen reden voor visite. Bij twijfel kunt u natuurlijk met de 
assistente overleggen.  
 
Uitslagen en overige vragen 
Voor uitslagen van onderzoek en overige vragen kunt u dagelijks tussen 10.30-12.00 uur contact 
opnemen met de praktijkassistente. Zij zal u hierover informeren.  
 
Praktijkassistente 
De praktijkassistente is het vaste aanspreekpunt van de praktijk. Bij haar kunt u met veel vragen 
terecht. Naast de administratieve functie heeft zij ook een aantal medische taken. Zij is hiervoor 
opgeleid en gehouden aan het beroepsgeheim. Zij kan bij veel voorkomende klachten, adviezen 
geven. Met de huisarts zijn hierover afspraken gemaakt. U kunt bij de assistente terecht voor 
o.a.: herhaalrecepten, uitslagen van laboratoriumonderzoek en foto’s, vragen over 
verwijsbrieven, machtigingen, rekeningen en praktijkorganisatie, wondverzorging, verwijderen 
van hechtingen, injecties, wrattenbehandeling, oren uitspuiten, zwangerschapstest, voorlichting, 
informatiefolders. Tevens voert zij in overleg met de huisarts diverse controles en onderzoeken 
uit zoals: hartfilmpje, urineonderzoek, uitstrijkje (in het kader van het bevolkingsonderzoek), 
bloeddrukmeting en behandelen van wratten met vloeibaar stikstof. Het assistentespreekuur is 
iedere werkdag tussen 15.00-16.00 uur. Hiervoor kunt u een afspraak maken, bij voorkeur 
telefonisch, tussen 8.00-10.00 uur.  
 
Praktijkondersteuner somatiek (POH-S) 
De POH is een speciaal opgeleide verpleegkundige die zorg levert aan chronisch zieken. Zij houdt 
zelfstandig spreekuur voor patiënten met diabetes, hart- en vaatziekten, COPD en astma en is 
betrokken bij de ouderenzorg. Ook doet zij vaatonderzoek, longfunctieonderzoek en geheugen 
testen.  Dit alles volgens de richtlijnen van het NHG. Zo nodig overlegt zij met uw huisarts.  
 
Praktijkondersteuner geestelijke gezondheidszorg (POH-GGZ) 
De POH Geestelijke Gezondheidszorg is werkzaam in de huisartsenpraktijk en biedt zorg bij 
psychische klachten. Naast het in kaart brengen van problemen, kan hij/zij zelf behandelingen 
geven in de praktijk, of doorverwijzen naar een GGZ instelling.  
 
Waarneming 
Tijdens avond, nacht, weekend en alle erkende feestdagen wordt voor spoedgevallen 
waargenomen via de Huisartsenpost Walcheren  
Koudekerkseweg 86 
4382 ED Vlissingen 
tel. 0900 1985 
U kunt er uitsluitend terecht met medische zaken die niet tot de volgende dag kunnen wachten. 
Het is belangrijk dat u altijd eerst belt voor een afspraak.  
 
Tenslotte 
De organisatie van de praktijk is gericht op een zo goed mogelijke dienstverlening. Wij zijn 
geïnteresseerd in op- of aanmerkingen. De praktijk beschikt over een klachten regeling.  
Huisartsenpraktijk Thoveling is een geaccrediteerde praktijk. 
In onze praktijk wordt huisartsengeneeskunde op reguliere wijze uitgeoefend.  


