
Klachtregeling antroposofische 
geneeskunde
Voor klachten m.b.t. het functioneren van mij 
en/of mijn praktijk en klachten die de 
antroposofische geneeskunde betreffen, kunt u, 
indien u meent bij mijzelf onvoldoende gehoor te 
vinden, contact opnemen met de:
Klachtencommissie van de NVAA  
Postbus 266
3970 Driebergen
 

Therapeuticum Venkelveld
Voor de kunstzinnige en uitwendige therapie 
kunt u zich wenden tot :
Therapeuticum Venkelveld. Tel.: 366646
Bij de assistente zijn diverse algemene en 
specifieke folders m.b.t het Therapeuticum en de 
therapieën te verkrijgen. 
Het Therapeuticum is in ditzelfde gebouw 
gevestigd.

Locatie praktijk:
De praktijk is eenvoudig te bereiken wanneer u 
de volgende route neemt:
Plattenburgstraat - Kruidenlaan tegenover 
Bessenweg -  twee bruggetjes over  -
direkt na tweede bruggetje links ( is Hoefblad-
veld)  - dan rechts ( is Venkelveld de even 
nummers)  - na 75 m is  links de praktijk en 
rechtsaf de parkeerplaats.
Gelieve niet voor de huizen te 
parkeren en voorzichtig te rijden !!!
Het parkeren naast het praktijkpand is
uitsluitend bedoeld voor minder-validen 
en bij spoedeisende situaties.
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Praktijk voor Reguliere en                  
Antroposofische 
Huisartsgeneeskunde

E.L.Ellis, huisarts
Venkelveld 64
7006 TL  DOETINCHEM
Telefoonnummer      : 346278
Spoed  (=levensbedreigend)      : 344442
Fax : 366646
Site:          www.therapeuticumvenkelveld.nl

Assistentes:
Mw. Chantal van den Bosch    : maandag 

                        t/m woensdag
Mw. Ina Kuiper                         : woensdag 

        t/m vrijdag
Mw. Miranda Legters       : donderdag-   
                                                                   middag
Spreekuren:
inloopspreekuur :    
8.00 - 8.30 uur.    
Uitsluitend bedoeld voor kleine klachten  die   
in ongeveer 5 minuten afgehandeld kunnen 
worden.
Afspraken spreekuur. 
9.00 - 11.00 uur   en 14.00 - 16.00 uur 
Afspraken van 10 minuten.
Vaste vrije middag: 
Woensdag vanaf 12.00 uur.
Kleine handelingen door de assistente:        
Op afspraak met de assistente. 
( b.v. injecties, wratten aanstippen , Hb meten, 
oren uitspuiten etc. )   
praktijkondersteuning
diabetes en astma/copd-spreekuur  vindt op        

               woensdag en vrijdag plaats ; een afspraak met    
              de praktijkondersteuner maakt u via de     
               assistente 



Telefonische bereikbaarheid: 
8.00 - 12.00 uur ; 13.30 - 14.30 uur en 
1600-17.00 uur.
Gelieve buiten deze tijden alleen 
voor spoedgevallen  te bellen!

8.00 - 10.00 : afspraken maken.

8.00 - 10.00 : visites aanvragen. *  

10.30-11.00 :  pauze en overleg

11.00 - 12.00 uur: bellen voor uitslagen.

12.00 - 13.30 uur: middagpauze

13.30 - 14.00 uur : telefonisch 
spreekuur arts

14.00-14.30 : bereikbaar

14.30-16.00 : wegens administratie 
uitsluitend voor spoedgevallen bereikbaar.

16.00-17.00 : bereikbaar 

* Uitsluitend  bedoeld voor patiënten die om 
medische   redenen niet naar de praktijk 
kunnen komen.                                                                                                                    

Herhalingsrecepten
Herhalingsrecepten kunt u gedurende 24 
uur per dag , 7 dagen per week aanvragen 
via onze receptenlijn. Belt u ons 
telefoonnummer 346278 en kies voor optie 
2. Volg de instructie en uw recept kan 2 
werkdagen later afgehaald worden. 
Te ingewikkeld ? Geeft niet. Bel de 
assistente en vraag haar om raad. 

Waarneemregeling:
Tijdens mijn afwezigheid wordt er in principe 
waargenomen door:
I.A. van Rijn Zuivelweg 136  tel: 323837

Incidenteel kan het echter ook een van de 
volgende huisartsen uit de waarneemgroep 
wezen:
R.J.Bulten      Willy Brandtplein 16-c      tel : 354724  
G. Postma       Willy Brandtplein 16-c      tel : 354724    
H. Rottschäfer          Frielinkstraat 1   tel : 323920
R.S. van Zoonen ,
                            Plattenburgstr. 234  tel : 344545
 
De waarneemregeling geldt tijdens kantooruren 
tijdens:vakanties, vrije middag en bijscholing  
(verplicht: 7 dagen per jaar)
De waarneemregeling verneemt u via weekblad 
ʻde Gelderse Postʼ ; via mijn antwoordapparaat of
via de site : www.therapeuticumvenkelveld.nl : klik 
links op knop ʻhuisartsʼ en vervolgens op knop 
ʻafwezigheidʼ.

Avond en nachtdienst      :                 17.00 - 08.00 uur
Weekenddienst:                     vrij 17.00 - ma  08.00 uur
Uitsluitend voor spoedeisende situaties na 
telefonisch overleg met Huisartsenpost Oude 
IJssel, Tel.: 329888 

Klachtregeling reguliere geneeskunde
Voor klachten m.b.t. het functioneren van mij 
en / of mijn praktijk kunt u indien u meent bij mij zelf 
te weinig gehoor te vinden contact op nemen met :
Stichting Klachtenregeling Huisartsenzorg Zuid 
Nederland  : 
Tel. 040 - 2122780 ;   fax  040 - 2126097

Reguliere en Antroposofische 
Huisartsgeneeskunde: een keuze
In mijn praktijk beoefen ik de reguliere en 
antroposofische huisartsgeneeskunde. 
Gelieve zelf aan te geven naar welke 
geneeskunde uw voorkeur uitgaat.

De antroposofische geneeskunde probeert de 
eigen genezingskrachten van het lichaam te 
versterken m.b.v. medicamenten ( op plant-
aardige, minerale of dierlijke basis), uitwendige 
therapieën, kunstzinnige therapieën of 
gesprekstherapieën. 
Langs deze weg wordt gepoogd het gezonde 
samenspel van geest, ziel en levenslichaam te 
herstellen dat bij ziekte verstoord is.
De meeste verzekeringsmaatschappijen ken-
nen een gehele of gedeeltelijke vergoedings-
regeling voor deze geneeskunde.
Therapeuticum Venkelveld: z.o.z.
 
Speciale aandachtsgebied betreffen de 
behandeling van vermoeidheidsklachten 
(waaronder, wintermoeheid, fibromyalgie en 
me/cvs) overspannenheid, slaapstoornissen 
onrust bij kinderen en menstruatieklachten. 
De resultaten hierbij zijn bovengemiddeld te 
noemen. Meer hierover vindt u op onze site 
onder de knop huisarts en vervolgens de 
knop ʻ ziektebeeldenʼ.

Nederlandse  Vereniging van 
Antroposofische   Artsen = NVAA
Ik ben gecertificeerd  (= erkend) lid van deze
Vereniging ; wat inhoudt dat ik gerechtigd ben 
mijzelf antroposofisch arts te noemen.
Dit gegeven kan voor  vergoedingen van 
antroposofische medicijnen en therapieën 
van belang zijn.


