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• Maatschappelijk

werk

• Verloskundigen

• Thuiszorg

• GGZ

W E L K O M

Samen werken en samenwerken aan 

gezondheid. Gezondheidscentrum 

Terwinselen is een sterk samenwerkend 

team eerstelijns hulpverleners dat sinds 

2003 gehuisvest is in de wijk Terwinselen.

In het gebouw zijn onder meereen

huisartsenpraktijk, apotheek, 

fysiotherapie- en  tandartsenpraktijk

gevestigd.

Onder andere diëtisten, verloskundigen, 

medewerkers van de thuiszorg en het 

maatschappelijk werk, houden spreekuur 

in het gezondheidscentrum.

‘Via één voordeur wordt u van zorg

voorzien’  is het motto van het

gezondheidscentrum.

Belangrijk is dat u met uw

gezondheidsvraag zo goed mogelijk 

wordt geholpen.

Alle hulpverleners in het centrum werken

intensief met elkaar samen om u de zorg 

te kunnen  bieden die op uw vraag is

afgestemd.

Samenwerken aan uw gezondheidBereikbaarheid

Praktijklijn huisartsen
Spoedlijn huisartsen (8.00 – 17.00 uur)  
Huisartsenpost Oostelijk Zuid-Limburg
Service Apotheek
Receptenlijn (24 uur)  
Fysiotherapiepraktijk Welman  
Tandartspraktijk Montoya
Maatschappelijk Werk
Verloskundigen
Diëtiste
Thuiszorg

045 - 5410836
045 -5427999
045 -5778844
045 - 5697906
045 -5420952
045 -5418490
045 - 5416130
045  - 5456351
045 - 5352880
0900 - 6990699
0900 - 6990699

Wrattenspreekuur

Op afspraak

Bloedprikken

Op afspraak

Urineonderzoek
Elke ochtend kunt u voor 10.00 uur aan de balie urine 
afgeven  voor onderzoek. Potjes zijn gratis aan de balie 
te verkrijgen.

Kijk voor het online afspraken maken op
www.gcterwinselen.nl

Gezondheidscentrum Terwinselen

Maarzijde 2  6467 GC Kerkrade  

Telefoon: 045 -5410836
Email: info@gcterwinselen.nl  

www.gcterwinselen.nl
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SAMEN WERKEN 

SAMEN BETER

• Huisartsen

• Apotheek

• Fysiotherapie

• Tandarts

• Diëtisten



Service Apotheek Terwinselen

Fysiotherapiepraktijk Welman

Service ApotheekTerwinselen:
Receptenlijn:
Email:terwinselen.sap@ezorg.nl

045 -5697906
045 -5420952
(24 uur)

Herhaalrecepten: aangevraagde recepten kunnen de 
volgende  werkdag na 14.00 uur worden afgehaald bij 
de apotheek.

Apotheker
C. Feher

Bereikbaar

Maandag t/m vrijdag van 08.00 uur – 18:00 uur

Zaterdag van 9.00 uur – 13.00 uur

Maandag t/m vrijdag van 08.00 uur - 17.00 uur.

Praktijklijnhuisartsenpraktijk Terwinselen    045 - 5410836
Spoedlijn huisartsenpraktijk Terwinselen 045 - 5427999

Bij spoedeisende/acute klachten buiten kantoortijden
Huisartsenpost Oostelijk Zuid-Limburg 045 - 5778844

Huisartsen
P. De Bruyckere S. Jaarsma
S. de Vree I. Houwink
J.Trietsch S. Schepers

Spreekuur
Dagelijkszijn er ochtend- en middag spreekuren. 
Hiervoor dient u een afspraak te maken. Indien u die dag 
door de  huisarts gezien wilt worden, kunt u het beste 
tussen 8.00 en 9.00  uur bellen. Als u telefonisch wilt 
overleggen met uw huisarts kunt  u dit kenbaar maken bij 
de assistente. U kunt online een afspraak  maken met uw 
huisarts via de website www.gcterwinselen.nl

Visites
Visites kunt u bij de assitente aanvragen en wel vóór 10.00
uur. Visites zijn uitsluitend bedoeld voor mensen die te ziek
zijn om zelf naar het gezondheidscentrum te komen.

Praktijkassistentes huisartsen
Bij de praktijkassistentes maakt u uw afspraak,  bestelt u 
herhaalmedicatieen kunt u in eerste instantie met uw 
vragen terecht. Zij zijn opgeleid om medische hande-
lingen te verrichten zoalswondverzorging, hechtingen 
verwijderen en het maken van een hartfilmpje.

Praktijkondersteuners huisartsen
Praktijkondersteuners zijn zorgmedewerkers die 
onder supervisie van de huisartsen werken. Zij helpen
bij de begeleiding van patiënten met suikerziekte
(diabetes), longziekten, hart- en  vaatziekten, de zorg 
voor ouderen en geestelijke gezondheidsklachten.

De verpleegkundig specialisten werken zelfstandig en 
nemen op hun deelgebied taken van artsen over. 

TandartspraktijkMontoya

Fysiotherapiepraktijk Welman: 045 - 5418490
E-mail: fysiotherapie@gcterwinselen.nl

Fysiotherapeuten
N. Welman
D. Kremer
T. Bleser
L. Patelski
P. Welman

Bereikbaar

Maandag t/m vrijdag van 08.00 uur - 18.00 uur.
Behandeling volgens afspraak. Eventueel is een 
avondspreekuur  mogelijk.

TandartspraktijkMontoya: 045 - 5416130

Tandarts

J. Montoya

Bereikbaar

Maandagt/m vrijdag van 08.30 uur - 12.30 uur en van |
13.30  uur – 17.00 uur. Behandeling volgensafspraak.

Overige zorgverleners

Diëtiste

De diëtiste van Meander heeft op woensdag
spreekuur in Gezondheidscentrum Terwinselen.
Uw afspraak kan telefonisch worden gemaakt via de 
klanten- service, telefoonnummer 0900 - 6990699. Op 
werkdagen van 8.00 tot 20.00 uur en op zaterdag van 
8.00 tot 12.00 uur.

Verloskundigen

Op maandagmorgen houdt één van de verloskundigen van 
Verloskundigenpraktijk Puur, J. Neggers, F. Rutzerveld of 

T. Sevenich spreekuur in het  gezondheidscentrum. Het is 
mogelijk zelf een afspraak te  maken via tel. 045 - 5352880. 
Voor meer informatie www.verloskundigenpraktijk-puur.nl

Thuiszorg

Binnen ons centrum werken we samen met de thuiszorg 
van  Meander. Meander is bereikbaar via het algemeen 
servicenum- mer 0900 - 6990699. Ook kunt u voor 
informatie terecht op  www.meandergroep.com

Maatschappelijk werk

Impuls is een onafhankelijke welzijnsorganisatie waar
Gezond- heidscentrum Terwinselen mee samenwerkt.
Voor een afspraak kunt u bellen met de dokters-
assistente of met Impuls, tel. 045 - 5456351. Een gesprek
kan plaatsvinden in het gezondheidscentrum of bij u
thuis. Meer informatie zie www.impulskerkrade.nl

Huisartsenpraktijk Terwinselen

http://www.gcterwinselen.nl/
http://www.meandergroep.com/

