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Samenwerken in de zorg voor uw welbevinden
Den Bosch, november 2020
Sinds we ons in 2015 bij de opening van ons Medisch Centrum Den Bosch Oost, aan
je voorstelden, is er veel gebeurd. Samenwerking was en is het sleutelwoord in ons
pand. Die samenwerking zorgt dat jouw welzijn in ruime zin wordt gewaarborgd.
Wat is er gebeurd?

Doordat we samen in een open gebouw zitten, hebben we elkaar als hulpverleners
beter leren kennen. We lopen makkelijk bij elkaar binnen als we vragen of zorgen
over een patiënt hebben waar een andere hulpverlener ons antwoord op kan geven
of bellen elkaar op. Naast dit overleg over patiëntenzorg hebben we ook overleggen
waarbij onderwerpen als toegankelijkheid en veiligheid in ons pand aan de orde zijn
en waarbij we nadenken over het organiseren van diverse projecten.
We hebben samen afspraken gemaakt om eenzaamheid en laaggeletterdheid in de
buurt te herkennen en daar iets aan te doen. We verdiepten ons in de achtergrond
van Ramadan en de begeleiding van zieken tijdens de Ramadan.
Ook “meer bewegen” is een belangrijk thema. De hulpverleners hebben daarvoor
enkele initiatieven genomen. Zo organiseerden we samen met Samen gezond de
Fittest. Fysiotherapie, ergotherapie, logopedie en diëtetiek nodigden u daarbij uit
voor tips, om gezonder te leven. Samen met Buurtzorg gaven de fysiotherapeuten
de cursus “Zicht op evenwicht”. Daarin leerden ouderen, hoe ze de kans om in huis
te vallen, kunnen verminderen.
Een ander initiatief is het multidisciplinair overleg. Huisarts, apotheek en thuiszorg
bekijken dan samen met de specialist ouderzorg welke hulp ouderen nodig hebben.
Dit om veilig en tevreden thuis te kunnen blijven wonen. Huisarts en apotheek bespreken samen mensen, die veel geneesmiddelen gebruiken.
Dit zijn enkele voorbeelden, van de manier waarop we met elkaar samenwerken.
We vinden dit belangrijk en hebben er bovendien veel plezier in.
In 5 jaar is er dus veel gebeurd. De oude boekjes zijn op. Reden genoeg voor dit
nieuwe boekje met daarin informatie over wie we zijn en waarvoor je onze hulp
kunt inschakelen. Natuurlijk staat er ook in, hoe je ons kunt bereiken.
We wensen je veel leesplezier en hopen je in ons centrum te mogen begroeten.

De zorgverleners van
Medisch Centrum Den Bosch Oost
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Huisartsenpraktijk
Den Bosch Oost
Openingstijden
8.00 - 17.00 uur

Huisartsenpraktijk Aussems

073 - 6133288

Huisartsenpraktijk
Van den Brand & Van Lamsweerde

073 – 6138041

Huisartsenpraktijk Herrings

073 - 6133353

SPOED OVERDAG Bel naar je huisarts en KIES VOOR OPTIE
SPOED AVOND / NACHT / WEEKEND
Huisartsenpost Oost-Brabant
Henri Dunantstraat 1 - 5223 GZ Den Bosch
088 876 5050 ( met BSN invoeren)

https://huisartsenpostenoostbrabant.nl/contact
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(7 dagen per week, 24 uur per dag)

-

Via de website: www.huisartsenpraktijkdenboschoost.nl

-

Per telefoon: bel naar de praktijk van je huisarts en kies voor optie 2.
Je kunt de bestelling van je herhaalrecepten inspreken.

-

Activeer de Herhaalservice bij je apotheek voor je chronische medicatie. Je
krijgt om de 3 maanden een berichtje als je medicatie voor je klaar ligt

Wanneer je je herhaalrecept verzoek vóór 12.00 uur doet, kunt je je medicijnen
op de volgende werkdag na 15.00 uur afhalen bij je apotheek.

AFSPRAAK MAKEN
Een afspraak is voor één persoon, één vraag en duurt 10 minuten.
Als je een afspraak heeft kun je direct plaatsnemen in de wachtkamer.
Via de website

vanwege corona momenteel niet beschikbaar

Voordelen:
- De praktijk is altijd online bereikbaar voor het maken van afspraken.
- Je ontvangt een bevestiging van de afspraak per mail.
- Je maakt een afspraak eenvoudig en snel.
Per telefoon
Je belt met de praktijkassistente voor een telefonisch advies, afspraak op de
praktijk of een huisbezoek.

Voordelen:
Wij hebben ervaren en deskundige assistentes in dienst. Indien je een afspraak
wilt maken in de praktijk dan zullen zij vragen naar de reden van je komst. Dit
is zo afgesproken zodat de assistentes een goede inschatting kunnen maken van
de ernst van de klachten en tijd die wordt ingepland voor je afspraak. Uiteraard
hebben ook onze assistentes beroepsgeheim.
Bij veel voorkomende onschuldige aandoeningen kan de praktijkassistente je
advies geven. Zij hanteert hierbij de richtlijnen van de beroepsgroep. Alle door
de praktijkassistente gegeven adviezen worden geregistreerd en besproken met
je huisarts.
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HUISARTSEN

HERHAALRECEPTEN AANVRAGEN

PRAKTIJKASSISTENTEN handelingen
De praktijkassistenten staan je als eerste te woord wanneer je met de praktijk belt
of de praktijk bezoekt. Zij maken afspraken voor de spreekuren en weten daarnaast
het antwoord op veel praktische vragen, bijvoorbeeld over veel voorkomende klachten en recepten. Je kunt onze assistenten ook bellen voor uitslagen.
Je kunt bij de praktijkassistente ook een afspraak maken voor medische handelingen die zij kunnen uitvoeren.
•
•
•
•

•
•
•
•

24-uurs bloeddrukmeting
Bloeddruk meten (en 24uur meting)
CRP-bepaling (ontstekingswaarde)
Enkel-Arm-Index (meting van de
doorbloeding in de beenslagaderen)
Hart- en vaatziekten spreekuur
Glucose meten (bloedsuiker)
Griepvaccinatie
HbA1c-bepaling (een gemiddelde
van de bloedsuiker van de laatste
maanden)

•
•
•
•
•
•
•

•
•

Hb-bepaling (bloedgehalte)
Hechtingen verwijderen
Injecties zetten
Leefstijladvies
Oren uitspuiten
Urinecontrole
Uitstrijkje (bevolkingsonderzoek
naar baarmoederhalskanker)
Wratten aanstippen
Wondverzorging

Sabine van Lamoen, Ilona Vervoordeldonk, Lindsay Wijkmans, Annemarie van Genugten, Chantal van Hassel (niet op foto Disha Ramlal, Jorinne van Laer en Evi de Wit)

6

www.denboschoost.nl

Door de toenemende vergrijzing van
de maatschappij en de verschuiving
van ziekenhuiszorg naar zorg thuis,
krijgt de huisarts steeds meer taken
en verantwoordelijkheden. Daarbij
krijgt de huisarts hulp van een
praktijkondersteuner. Deze
praktijkondersteuners zijn geschoold
op HBO niveau. In nauwe
samenspraak met de huisartsen
kunnen zij een aantal zaken volgens
protocol zelfstandig afhandelen,
zoals:

Diabetes Mellitus (Suikerziekte)
Longziekten astma en COPD
•
Longfunctieonderzoek (spirometrie )
•
Hart- en vaatziekten
(CardioVasculair Risico-Management
- CVRM)
•
Ouderenzorg
•
Geestelijke gezondheid (ook voor
kinderen)
(o.a. spanningsklachten,
depressieve klachten, psychosociale
problemen)
eHealth kan een onderdeel zijn van
de behandeling.
•
•

Marianne Bekkers, Monique Vos, Ellen Hurenkamp (niet
op de foto Jasmijn Kuijten)
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PRAKTIJKASSITEN EN PRAKTIJKONDERSTEUNING

PRAKTIJKONDERSTEUNING (POH)

BEHANDELINGEN IN ONZE HUISARTSENPRAKTIJK
In onze prachtig ingerichte behandelkamers kunnen wij je deskundige helpen voor
•

•
•
•

•
•
•

•

•
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Wondhechting na een val of
ongelukje
Neustampon bij bloedneus
Ingegroeide teennagel verwijderen
Huidbiopt (stukje wegnemen voor
nader onderzoek) of verwijderen
huidplekje
Talgkliercyste verwijderen,
Vetbult verwijderen
Implanon plaatsen of
verwijderen(anticonceptiestaafje)
Mirena/Kyleena of koperspiraal
plaatsen
(Cyriax-) injectie bij
gewrichtsklachten
(carpaaltunnelsyndroom, schouder-,
of knieklachten etc.)

•

•

Onderzoek naar geslachtsziektes
(SOA kweken)
Verwijderen van vuiltje in het oog

HUISARTSEN
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Jan Aussems
Huisartsenpraktijk Aussems
Van Broeckhovenlaan 6

073 - 6133288
info@denboschoost.nl

5213 HX Den Bosch

www.huisartsenpraktijkdenboschoost
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Na een aantal jaren werkzaam te zijn
in een eenmanspraktijk in Den Bosch
Aawijk-Zuid (bij de Oosterplas)
verhuisde ik naar Aawijk Noord om me
bij de praktijken Van den Brand & Van
Lamsweerde en van Herrings te
voegen.
De samenwerking met deze praktijken
breidde zich steeds verder uit, terwijl
hierbij wel werd gestreefd naar behoud
van de eigen identiteit.
Voor mij blijft de belangrijkste
opdracht: patiënten betrouwbare
huisartsenhulp bieden in een steeds
ingewikkelder landschap van de
gezondheidszorg.
Door jarenlang in dit deel van Den
Bosch te praktiseren waarbij ik
indertijd ook consultatiearts van mijn
patiëntjes was, heeft mij het voorrecht
en de mogelijkheid gegeven om
vertrouwde relaties op te bouwen.
DOCHTER IN DE PRAKTIJK
Sinds 2017 is ook mijn dochter
werkzaam in de praktijk.
Lieke Aussems is een jonge enthousiaste
huisarts en zowel vader als dochter
genieten van deze unieke
samenwerking. Lieke doet haar
spreekuren gewoonlijk op maandag en
dinsdag.
ELKE PIEK
Vanaf begin 2018 is een derde huisarts
bij mij komen werken en wel in de
persoon van Elke Piek. Elke is er
11

meestal op maandag en vrijdag.
SPIEREN EN GEWRICHTEN
Extra aandachtsgebieden van mij zijn er
op het terrein van de spieren en
gewrichten (ik ben fysiotherapeut en
manueel arts) en van de huid (met
mogelijkheden voor cosmetische
behandelingen).
Uiteraard kun je terecht voor
keuringen, zoals voor rijbewijs of voor
verzekeringen.

Elke Piek

Lieke Aussems

www.denboschoost.nl

HUISARTSEN

HUISARTSENPRAKTIJK AUSSEMS

Elionne van den Brand & Eva van Lamsweerde
Trefwoorden:
- Steeds bezig zowel de zorg zelf als de manier waarop je die ontvangt te verbeteren
- Jij als persoon staat centraal en niet je ziekte
- Online of telefonisch vaak nog dezelfde dag een
consult af te spreken

- Makkelijk in de omgang
OOK BEELDBELLEN MOGELIJK
VRAAG DE ASSISTENTE: DAN ZORGT ZIJ DAT DE
HUISARTS JE TERUGBELT MET BEELD
Huisartsenpraktijk
Van den Brand & Van Lamsweerde
Van Broeckhovenlaan 6

073 - 6138041
info@denboschoost.nl

5213 HX Den Bosch

www.huisartsenpraktijkdenboschoost
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Naam
Studie
Geboren
Opgegroeid
Gezin
Hobby
Website
Vakantieland
Schrijver
Muziek
Nooit weg zonder
Eet
Drinkt

Naam
Studie
Geboren
Opgegroeid
Gezin
Hobby
Website
Vakantieland
Schrijver
Muziek
Nooit weg zonder
Eet
Drinkt

13

ELIONNE VAN DEN BRAND
geneeskunde in Maastricht
huisartsopleiding in Nijmegen
Bergen (L), 1965
Venray
getrouwd, Marjolijn (1997), Yvette (1998) en
Kasper (2000)
hardlopen, fröbelen met stofjes, lezen
marktplaats.nl
bijzondere werelden waar de zon schijnt
David Baldacci
Shakira
iPhone
couscoussalade
spa rood met muntblaadjes en limoen

EVA VAN LAMSWEERDE
geneeskunde in Rotterdam
huisartsopleiding in Nijmegen
Rotterdam, 1970
Nuenen
getrouwd en 3 zonen (2001, 2003, 2006)
tennis, koken, lezen
ah.nl/allerhande/recepten
Italië
Isabel Allende
André Hazes, Pharrell Williams, Abba
gevulde handtas
risotto
prosecco
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HUISARTSEN

HUISARTSENPRAKTIJK
VAN DEN BRAND & VAN LAMSWEERDE

Hans Herrings
Huisartsenpraktijk Herrings
Van Broeckhovenlaan 6

073 - 6133353
info@denboschoost.nl

5213 HX Den Bosch

www.huisartsenpraktijkdenboschoost
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Per 2020 is mijn praktijk al weer 17
jaar actief. Samen zijn we uitgegroeid
tot een Medisch Centrum met vrijwel
alle eerste lijnszorg en zijn we een
betrouwbare plek in de wijk en directe
omgeving. Binnen het Centrum, heb ik
als huisarts passend bij mijn patiënten,
een eigen identiteit kunnen behouden.

Wie is Hans Herrings?
Ik ben geboren op de Pettelaarseweg en opgegroeid in die buurt. Na het doorlopen van het Sint Jans Lyceum, ben ik in Amsterdam terecht gekomen voor de basisopleiding geneeskunde.
Na de studie riep de dienstplicht en defensie is daarna nog 7 jaar mijn werkgever
geweest. Gedurende deze tijd ben ik ook uitgezonden naar voormalig Joegoslavië.
Toch lonkte het burger leven. In 2003 kon ik de huisartspraktijk van huisarts Van
der Molen over nemen.
Bosch bloed stroomt maximaal door mijn bloedvaten en in deze geniet ik van veel
tradities die onze stad rijk is. Buiten de werkzaamheden als huisarts zwem ik
graag en gooi nog regelmatig een balletje bij de plaatselijke zwemvereniging. Ook
deelname aan een prachtig evenement met een fantastisch doel “Swim to fight
cancer” zwom ik driemaal uit.
Oeteldonk ontbreekt in deze niet en met carnaval en kwekfestijn speel ik mijn
deuntje mee in een dweilorkest.
Als kind was ik vaak bij de plaatselijke FC in de Vliert te vinden, voor 1 gulden
een staanplaats. Dit is nu vervangen door een functie als clubarts.
Verder maak ik tijd voor (pop)concerten, coachen van een hockeyteam en het
minutieus volgen van de grote ronden van het wielrennen.
En toch is er bij dit alles nog tijd over voor mijn gezin, Conny mijn vrouw en kinderen Juliette (1999) en Valentijn (2001). Samen genieten wij van de goede dingen van het leven.
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HUISARTSEN

HUISARTSENPRAKTIJK HERRINGS

Bij BENU Apotheek staat ons team klaar om je deskundig, vriendelijk en snel te
helpen.
Wij kijken of je je medicijnen veilig kunt gebruiken. Daarbij kijken we naar je
persoonlijke situatie. Als het nodig is overleggen we met je eigen huisarts. In os
medisch centrum lopen we gemakkelijk bij elkaar naar binnen.
Geneesmiddelen, die je direct nodig hebt, kun je natuurlijk meteen meenemen. Maar we hebben alle medicijnen niet altijd genoeg op voorraad. Daarom
vragen we je om herhaalrecepten, die je aanvraagt bij je arts of inlevert aan de
balie of in de brievenbus van de apotheek de volgende werkdag na 12 uur op te
halen. Dit kan ook buiten openingstijden in de Servilocker, onze geneesmiddelen uitgifte automaat.
Kun je niet naar de apotheek komen? Maak dan gebruik van onze gratis bezorgservice.
Om je te helpen hebben we nog een aantal extra diensten, zoals herhaalreceptservice, diabetesservice, stoppen met roken advies en de emailservice Uw medicijnen staan klaar, en een breed assortiment van producten voor
je gezondheid, zoals voedingssupplementen, vitaminen, verzorgingsproducten
en EHBO-artikelen.
Heb je een vraag? Loop gerust je apotheek binnen voor meer informatie.
Spoed /avond/ nacht /weekend
Jeroen Bosch Apotheek
Henri Dunantstraat 1 5223 GZ Den Bosch
Tel. 073-5535999
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Senada Zanacic
apothekersassistente

Henk Nooijens,
apotheker

Tamimound Afentrouss
apothekersassistente

Femke Coolen
apothekersassistente

Chanice Albus
apothekersassistente

IJsbranda van Oorschot
apothekersassistente

BENU Apotheek Den Bosch Oost
073 - 6120705
denboschoost@benuapotheek.nl
www.denboschoost.benuapotheek.nl
OPENINGSTIJDEN
werkdagen
8.00 tot 17:30
7x 24 uur
Geneesmiddelen Automaat (zie website)

HKZ gecertificeerd
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APOTHEEK

APOTHEEK DEN BOSCH OOST

Medisch Centrum Den Bosch Oost
Van Broeckhovenlaan 6
5213HX Den Bosch
06- 48566092
marielle@voedingendieetcentrum.nl
www.voedingendieetcentrum.nl
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Is er een energierijke voeding
nodig die kan helpen herstellen
na een operatie? Of streeft je
ernaar om je bloedglucose onder
controle te krijgen? Denkt je
klachten te krijgen van bepaalde
voedingsmiddelen? Staan
eetgewoontes je in de weg naar
een beter gewicht?
Voeding en leefstijl hebben een
zeer groot effect op lichaam en
gezondheid. Als diëtist ben ik
specialist in persoonlijke
dieetadvisering en coaching.
Natuurlijk kan ik je helpen bij het
afvallen. Maar er kunnen ook
andere redenen zijn om met mij
een afspraak te maken:
•
Overgewicht/obesitas
•
(Risico op) diabetes
•
COPD
•
Te hoog cholesterol
•
Hoge bloeddruk
•
Hart- en vaatziekten
•
Maag- en darmklachten
•
Ongewenst gewichtsverlies
•
Oncologie

Na een heldere uitleg en advies
gaat je aan de slag. Werken aan
het omkeren van ongewenste
eetgewoontes. Stap voor stap of
misschien rigoureus. Het doel is
een plan op te stellen wat je goed
kunt volhouden.
Je kunt terecht op het spreekuur in
mijn praktijk. Indien nodig is een
huisbezoek ook mogelijk.

AFSPRAAK MAKEN OF MEER
INFORMATIE?
Via telefoon of e-mail kunt je
contact met me opnemen. Meer
informatie over mijn praktijk,
werkwijze en vergoedingen is ook
te vinden op mijn website.
Mariëlle Faber

Oprecht en vertrouwd neem ik de
tijd om te luisteren naar je
persoonlijke situatie. We
bespreken welke voeding het beste
bij je en jouw leven past. Hoe je
kunt eten met smaak en voldoende
variatie.
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DIËTIST

DIËTISTENPRAKTIJK
MARIËLLE FABER

Linda van der Velden

Margot van de Wouw

Marthe van Balkom

Marieke Sprangers

Ergo Vitaal is een aangesloten en gespecialiseerd in/bij ParkinsonNet,
MSzorgNederland, EDOMAH (ergotherapie bij ouderen met dementie en hun
mantelzorgers aan huis) en Ergotherapie Nederland.
CPCRT ergotherapeut Certified in the Practice of Cognitive Rehabilitation Therapy

Van Broeckhovenlaan 6
5213 HX Den Bosch
Kantoor 0416 - 560246
Linda 06— 19044458
Margot 06— 48565903
info@ergo-vitaal.nl
www.ergo-vitaal.nl
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Marthe 06-48565903
Marieke 06— 18799986
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Wanneer je te maken krijgt met
lichamelijke of geestelijke
beperkingen staat je voor de
uitdaging om te gaan ontdekken wat
je mogelijkheden zijn. Ergo Vitaal kan
je daarbij helpen.
Door ergotherapie kun je dagelijkse
bezigheden als eten, aan- en uitkleden,
(huishoudelijk) werk en hobby’s blijven
doen in je eigen omgeving. Wij komen
bij je aan huis of je bezoekt ons in
onze praktijk in Den Bosch of Waalwijk.
Wij bieden je de handvatten die bij je
passen om mét je beperking(en) te
blijven genieten van je leven. Dat kan
via training, begeleiding, advies of een
combinatie. Door dagelijkse
activiteiten aan te passen,
hulpmiddelen te gebruiken of door
ondersteuning van mantelzorgers, kunt
je zelfstandig blijven leven.

•

Hobby’s, werkzaamheden,
schrijven, vasthouden van
speelkaarten, tuingereedschap
hanteren

ADVIES EN ONDERSTEUNING

Ook geven ergotherapeuten advies over
en ondersteunen zij bij:
•
woningaanpassingen en het
aanvragen van de vergoeding voor
de hulpmiddelen. Denk hierbij aan
tilliften, trapliften, aangepaste
keukens en drempelaanpassingen.
•
(met name de mantelzorgers van)
een dementerende leren “hoe om
te gaan met de achteruitgang bij
dementie”.
•
het gebruik van hulpmiddelen, door
bijvoorbeeld scootmobiel-les en
training voor het gebruiken van een
bedbeugel.

VERGOEDING
WANNEER ERGOTHERAPIE?

Ons doel is dat je bepaalde taken weer
zelfstandig kunt uitvoeren. Dit door
advies, training en het inzetten van
hulpmiddelen bij bijvoorbeeld de
volgende dagelijkse activiteiten:
•
Persoonlijke verzorging
wassen, aankleden, (steun)kousen
aantrekken
•
Huishoudelijke taken
boodschappen doen, eten bereiden
•
Mobiliteit
opstaan vanuit een stoel, in en uit
bad/bed gaan, maar ook op visite
gaan
21

Ergotherapie wordt vergoed vanuit de
basisverzekering voor tien uur per
kalanderjaar. Ervaring leert dat we je
in deze tijd goed kunnen helpen.
Je kunt bij ons terecht met en zonder
een verwijzing van je arts. We zijn
direct toegankelijk.

Marieke Sprangers
Linda van der Velden
Margot van de Wouw-Heijster
Marthe van Balkom

www.denboschoost.nl

ERGOTHERAPIE

ERGO VITAAL

Janneke Oomens, Nicole van Daelen, Jeroen van der Velden
Perry Broers, Gertjan Smits

OPENINGSTIJDEN
Van Broeckhovenlaan 6
5213 HX Den Bosch
073 - 6909802
info@fysiotherapiedenboschoost.nl
www.fysiotherapiedenboschoost.nl
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Maandag:
Dinsdag:
Woensdag:
Donderdag:
Vrijdag:

7.30
8.00
7.30
8.00
7.30

-

20:30
19:00
17:00
19:00
19.00

www.denboschoost.nl

We denken er meestal niet bij na,
gedachteloos rennen we een trap op,
we bukken om iets op te rapen, we
lopen, springen, kortom… we
bewegen. Het menselijk lichaam is een
vernuftig staaltje techniek, bestaande
uit botten, spieren, pezen en
gewrichten. Die onderdelen kunnen
wel eens haperen. Door bijvoorbeeld
een (sport)blessure, een operatie of
simpelweg door het ouder worden.
Met fysiotherapie zorgen we dat alle
onderdelen weer soepel en veerkrachtig
worden. We gaan samen met je aan het
werk om zo snel en zo goed mogelijk
resultaat te behalen. Bij het opstellen
van je persoonlijke behandelplan
bespreken we je wensen, je lichamelijke
situatie en je mogelijkheden. Met
adviezen en oefeningen zorgen we
ervoor dat je weer beter kunt bewegen.
We maken gebruik van de nieuwste
onderzoeks- en behandelmethoden zoals
echografie, medical taping en dry
needling. Naast de kennis van algemene,
manuele en oedeemtherapie hebben we
veel expertise in het huis op het gebied
van sportfysiotherapie,
arbeidsfysiotherapie en het behandelen
van de oudere patiënt. We begeleiden
patiënten met COPD, zijn lid van
ClaudicatioNet voor het behandelen van
etalagebenen en onze oncologisch
fysiotherapeute ondersteunt patiënten
die een behandeling of ingreep wegens
kanker hebben ondergaan.
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JUISTE ZORG
Onze ervaren en betrokken therapeuten
helpen je graag met perfecte
fysiotherapeutische zorg. Een optimaal
actieve en gezonde leefstijl is belangrijk
om je prettig en vitaal te kunnen
voelen. In onze goed ingerichte praktijk
hebben wij uitstekende omstandigheden
om je behandeldoel te realiseren.
Onze medewerkers hebben jarenlange
ervaring, volgen voortdurend na- en
bijscholing. Zij staan ingeschreven in het
BIG register en het kwaliteitsregister van
onze beroepsvereniging; het Koninklijk
Nederlands genootschap voor
Fysiotherapie.

Wij zijn ook gevestigd in Park de
Grevelingen als Fysiotherapie
Grevelingen.
Met veerkrachtige groet
Perry Broers,
Nicole van Daelen
Janneke Oomens
Gertjan Smits
Jeroen van der Velden
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FYSIOTHERAPIE

FYSIOTHERAPIE DEN BOSCH OOST

Ons team van (wijk)verpleegkundigen van Arons Zorg staat voor je klaar

Medisch Centrum Den Bosch Oost
Maandag, dinsdag en vrijdag

073 - 6311300
info@aronszorg.nl
www.aronszorg.nl
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Al meer dan 30 jaar zijn wij in ’sHertogenbosch en omgeving actief in
de kraam- en thuiszorg. Wij zijn een
groeiende organisatie die mensen
thuis ondersteunt met passende zorg,
waarbij wij continue willen bijdragen
aan het levensgeluk van onze klanten.
Bij Arons Zorg gaat het om een
persoonlijke aanpak en aandacht voor
de individuele klant. Het gaat om
‘ONS samen’, om samenwerking met
collega’s, met jonge ouders, met
mensen die thuiszorg nodig hebben
en met de samenleving om ONS heen.

Kraamzorg op maat!
Arons Zorg biedt vakkundige en
persoonlijke zorg voor jou én jullie
gezin, tijdens zwangerschap, de
bevalling en je kraamtijd! Onze
zorgverlening wordt gekenmerkt door
hoogwaardige service en
dienstverlening. Wij zijn in het bezit
van het certificaat HKZ en
kraamverzorgenden hebben het
certificaat kinder-EHBO. Naast
kraamzorg bieden wij je
zwangerschapsgym en –yoga, prettig
bevallen voor twee, babymassage,
borstvoedingscursus en uitleen van
hulpmiddelen. Jouw wensen en
behoeften staan bij ons centraal.
Daarnaast hebben wij een fijne
samenwerking met de
verloskundigenpraktijk ‘Bij Volle Maan’,
onze buren in Medisch Centrum Den
Bosch Oost. Kortom, jij en jouw gezin
zijn in goede handen .
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Thuiszorg op maat!
Wil je lang en prettig blijven wonen in
je eigen vertrouwde omgeving, dan ben
je bij Arons Zorg aan het juiste adres.
Arons Zorg is een professionele
zorgorganisatie met hart voor de zorg
én waar kwaliteit en menswaardigheid
voorop staat. Onze medewerkers
kunnen je ondersteunen bij
huishoudelijke hulp, persoonlijke
verzorging en verpleging en individuele
begeleiding. Ook hebben wij een
uitleenpunt met hulpmiddelen aan de
Hedikhuizerweg 7 in Den Bosch. Wij
springen snel, flexibel en adequaat in
op jouw zorgaanvraag en streven naar
vaste medewerkers die je thuis
bezoeken. Iedere dag een vertrouwd
gezicht. Daarnaast stimuleren en
motiveren wij onze medewerkers om
zichzelf uit te blijven dagen en zorgen
daarbij voor extra scholing en meer
toekomstperspectief.
Kies je voor Arons Zorg dan komen we
bij je thuis om jouw wensen te
bespreken. Zo krijg je de zorg die je
zoekt en een medewerker die bij je
past. Jouw zelfstandigheid blijft ons
uitgangspunt.
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KRAAM- EN THUISZORG

Arons Zorg: kraam- en thuiszorg

Eline Rovers, Karin Timmermans, Anja Kraan, Gabrielle Sandoval

Afspraken en informatie
073 - 2048060
info@logopedie.com
www.logopedie.com
Telefonisch spreekuur
Woensdag
Spreekuren
maandag tot vrijdag
Zaterdag
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Vergoeding
vanuit basisverzekering
alle zorgverzekeraars

13:00—13:30

Predicaat
KIWA (Kwaliteitstoets Logopedie:
uitmuntende Logopediepraktijk) in 2018

8:30—18:00
8:30—17:00

Lid
Nederlandse Vereniging voor Logopedie
en Foniatrie (NVLF), MS-Zorg Nederland
en Parkinson.net

www.denboschoost.nl

In het dagelijkse leven is
probleemloos communiceren van
groot belang. Logopedie biedt
oplossingen op het brede terrein van
spraak, taal, adem, stem, gehoor,
mondfunctie en slikken.

LOGOPEDIE4KIDS
Logopedie4kids is een gespecialiseerd
onderdeel van de praktijk. Met een
eigen team van logopedisten wordt
beter ingespeeld op de specifieke
behoeften van kinderen tot 13 jaar.

ALLROUND PRAKTIJK VOOR
LOGOPEDIE
Logopedische hulp bestaat uit
onderzoek, behandeling, preventie en
begeleiding. Logopediepraktijk Anja
Kraan - Veenhof is een allround praktijk
voor kinderen en volwassenen.

Onze specialisaties zijn:
•
spraak-taalontwikkeling (uitgebreide
diagnostiek)
•
heesheid bij kinderen
•
eet- en drinkproblemen bij baby en
peuter (pre-verbale logopedie)
•
dyslexie / leesproblematiek
•
syndroom van Down
•
autistisch spectrum
•
OMFT (openmondgedrag,
mondmotoriek, gebitsafwijkingen)
•
logopedisch gehooronderzoek

Wij bieden hulp bij onder andere
•
stemklachten: bijv. heesheid.
•
ademhaling (COPD en
hyperventilatie)
•
spraak en articulatie (slechte
verstaanbaarheid, stotteren)
•
afasie na herseninfarct (CVA)
•
slikstoornissen
•
ziekte van Parkinson
•
stemtraining bij beroepssprekers
(bijv. onderwijs, verkoop,
presentatie)
•
Nederlands als tweede taal(NT2)
•
slechthorendheid
•
logopedisch onderzoek gehoor
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De praktijk in het kort:
•
Een team van vier ervaren en
betrokken logopedisten, werkend
vanuit een holistische visie. Samen
met jou wordt naar de best
mogelijke oplossing voor de
hulpvraag gezocht.
•
Wij werken samen met huisartsen,
tandartsen, fysio- en
ergotherapeuten, medisch
specialisten, consultatiebureaus en
leerkrachten en IB’ers van scholen.
•
Wij staan ingeschreven in het
Kwaliteitsregister Logopedie. De
eisen die hiervoor worden gesteld
verzekeren je van behandeling
volgens meest recente richtlijnen.
•
Wij hanteren principieel geen
wachtlijst.
•
Op medisch indicatie komen wij bij
je thuis.
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LOGOPEDIE

LOGOPEDIE & LOGOPEDIE4KIDS
ANJA KRAAN-VEENHOF

Medisch Centrum Den Bosch Oost
Van Broeckhovenlaan 6
5213 HX Den Bosch
Gezondheidscentrum West
Koenendelseweg 9
5222 BG Den Bosch
085—0530033
info@depodo.nl
www.podotherapiehermanns.nl
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Wat is podotherapie?

Ook kunnen we aanmeten

Podotherapie is afgeleid van het het
Griekse woord ‘podos’ wat voeten
betekent. Men kan dus zeggen dat
podotherapie vrij vertaald
‘voetentherapie’ betekent.

•
•

•

Waarom podotherapie Hermanns?
Als podotherapie-praktijk zijn we
gespecialiseerd in het behandelen van
klachten aan het bewegingsapparaat
(voeten, benen, knieën, heupen en
rug). Het is onze missie om totale
voetzorg te leveren waarbij we ons
dichtbij onze cliënten willen vestigen
zodat we voor iedereen bereikbaar
worden. Door het leveren van deze
totale voetzorg en nauwe
samenwerking met (para)medici,
streven we ernaar om al onze cliënten
zorgeloos te laten bewegen. Ook voor
kinderen.
Wat doet een podotherapeut?
Een podotherapeut behandelt mensen
met voetklachten en klachten die
ontstaan door een afwijkende voetstand
en/of een afwijkend looppatroon.
Enkele veel gebruikte behandelplannen
zijn:
•
•
•
•
•
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Orthopedisch schoenen
Op maat gemaakte comfortschoeisel
zoals slippers, sandalen en
huisschoenen verzorgen
Sportcompressiesokken en
stretchsokken

WORDT UW BEHANDELING
VERGOED?
De meeste zorgverzekeraars vergoeden
een groot deel van de behandelingen.
Vergoedingen voor podotherapie vallen
NIET onder het eigen risico. Informeer
bij je zorgverzekeraar om verrassingen
te voorkomen
.

AFSPRAAK MAKEN
Je kunt met een verwijzing een
afspraak maken. Deze zendt je arts dan
naar ons via Zorgdomein. Kom je zonder
verwijzing dan zijn we wettelijk
verplicht je eerst een vragenlijst te
laten invullen.
Linda Meulenbroeks
.

Podotherapeutische zolen
Teen ortheses
Nagelbeugel
Taping
Instrumentele behandelingen
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PODOTHERAPIE

PODOTHERAPIE DEN BOSCH OOST

Roxanne Emaus, Bernadette Verstraten, Femke Mosterd

Psychologenpraktijk Haga & Dijkstra
Van Broeckhovenlaan 6
5213 HX Den Bosch
073 - 6210911
secretariaat@praktijkhaga-dijkstra.nl
www.praktijkhaga-dijkstra.nl
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Psychologenpraktijk Haga & Dijkstra
c.s. is een praktijk voor
Generalistische Basis GGZ (GBGGZ) en
Gespecialiseerde GGZ (SGGZ), met
vrijgevestigde GZ-psychologen en
psychotherapeuten. Dit kan voor
kinderen en jeugd (jeugdzorg),
volwassenen en ouderen.
Wanneer je het gevoel hebt zelf je
problemen niet meer te kunnen
oplossen kun je bij ons terecht voor
professionele hulp en begeleiding . Wij
werken nauw samen met de POH-GGz
(zie blz 7).
- Straatvrees, claustrofobie, angst voor
ernstige ziekten.
- Je bent somber, hebt nergens meer
zin in en het gaat niet vanzelf over.
-Bepaalde problemen herhalen zich
telkens weer, terwijl je dit niet wilt.
-Er zijn lichamelijke klachten, zoals
bijvoorbeeld hoofdpijn,
slaapproblemen, maagpijn of
hyperventilatie, waarvoor geen
duidelijke lichamelijke oorzaak is te
vinden.
-Er zijn problemen in de omgang met
anderen.
-Er zijn steeds conflicten in je relatie,
of problemen op seksueel gebied.
-Je hebt problemen met de opvoeding
van je kinderen, thuis of op school.
-Andere psychische problemen
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Wij werken o.a. met cognitieve
gedragstherapie, EMDR,
oplossingsgerichte therapie, eclectische
psychotherapie etc. op onze website
kun je per hulpverlener zien wat zijn of
haar werkwijze is.
Ook maken wij gebruik van E-Health.
Aanmelden kan via het secretariaat:
073 - 6210911. Ook kan dit via onze
website. Er wordt dan zo spoedig
mogelijk contact met u opgenomen.
U heeft altijd een verwijzing van de
huisarts nodig voor verzekerde zorg.
Voor onverzekerde zorg geldt dat niet.
Wij hebben met de meeste
zorgverzekeraars een contract. Kijk op
de website welke dit zijn.
Wachttijden worden elke twee weken
op onze site gezet onder het kopje
praktijkinformatie. Het kan dus zijn dat
wachttijden bij de individuele
hulpverleners afwijken van deze
gemiddelde .

MISSIE
Het bieden van kwalitatief goede
geestelijke gezondheidszorg in
verscheidenheid, vanuit verschillende
psychologische invalshoeken. Wij
proberen daarin te slagen door bij
voortduring onze geboden kwaliteit te
optimaliseren.
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PSYCHOLOGIE

PSYCHOLOGENPRAKTIJK
HAGA & DIJKSTRA

Karlijn Coblens

(kinder-) psychiater en coach
Van Broeckhovenlaan 6
5213 HX Den Bosch

06 - 51651101
www.karlijncobelens.nl
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Mijn naam is Karlijn Cobelens,
ik ben kinder- en jeugdpsychiater én
psychiater voor volwassenen.
De huisarts kan u verwijzen naar mij
voor een eenmalig gesprek, een
specialistisch consult.
De huisarts vraagt mij dan om een keer
hardop mee te denken bij de vragen die
je hebt, zodat de huisarts zijn advies
aan jou kan versterken.
Ik heb geen eigen praktijk waar je
terecht kunt voor een langdurige
behandeling.
Het is helaas niet mogelijk om op eigen
initiatief een afspraak met mij te
maken.
De huisarts kan je dus verwijzen, voor
een eenmalig consulterend gesprek.
Kijk voor meer informatie op mijn
website .
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Psychiater

Psychiater voor jeugd, kinderen
en volwassenen

Rika van de Water

José van den Broek

Medisch Centrum Den Bosch Oost
Gratis Samen gezond spreekuur
Maandagen: 9:00 - 10:00 uur
José van den Broek, buurtsportcoach zuidoost
06 - 52584108
jm.vandenbroek@s-hertogenbosch.nl
Rika van de Water, medewerker Gezondheid, Voorlichting en Opvoeding (GGD)
088 - 3686304
r.vd.water@ggdhvb.nl

Algemene informatie van al onze activiteiten in Den Bosch

www.s-port.nl
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Met het Samen gezond spreekuur wil
gemeente ‘s-Hertogenbosch alle
bewoners maar ook medewerkers in de
zorg bereiken met sport/
beweegactiviteiten en Samen gezond
spreekuren in Den Bosch.
In dit gratis spreekuur informeren we je
over activiteiten in je wijk die gericht
zijn op een actieve en gezonde
leefstijl.
Denk aan:
•
Meer bewegen
•
Gezond eetpatroon
•
Afvallen
•
Valpreventie
•
Sporten en bewegen
•
Sociale contacten
Ook kunt je jezelf opgeven om mee te
helpen met activiteiten in je wijk.
Naast lichamelijk welbevinden richten
we ons op je gehele welzijn.
Zo gaan we samen voor een gezellig en
gezond Den Bosch.

Samen met jou bespreken we je vragen
en mogelijkheden. We kijken wat bij je
aansluit.
Er zijn voor elke leeftijd activiteiten
die gezellig, leuk en uitnodigend zijn.
Het aanbod wordt door allerlei
verschillende partijen aangeboden.
Wij vinden het echt fijn om je te
helpen. Kom je kennis maken?
We zien u graag op ons spreekuur.
Uiteraard kunt je ons ook bellen en
mailen met je vragen.
Woon je niet in Den Bosch Oost (of
Zuid) dan verwijzen wij je naar de
collega’s van de Samen gezond
spreekuren in andere wijken. Zij nemen
dan contact met je op.
Kijk ook op onze site.

José van den Broek
Rika van de Water

Elke maandagochtend houden we in het
Medisch Centrum Den Bosch Oost
spreekuur.
Je kunt hiervoor een afspraak maken
met:
José van den Broek, buurtsportcoach
of
Rika van de Water, medewerker GGD
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SAMEN GEZOND SPREEKUUR

Samen gezond spreekuur
gemeente ‘s-Hertogenbosch

Voor meer informatie over ons team en onze diensten zijn wij telefonisch
en per e-mail bereikbaar.
06-10366153
denboschoost@buurtzorgnederland.com
www.denboschoost.buurtzorg.net
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Wij zijn een thuiszorgorganisatie
en leveren verpleging en
persoonlijke verzorging. Samen
met u kijken we naar welke zorg
nodig is. Ook zoeken we samen
met u en uw omgeving naar
(praktische) oplossingen. Ons
uitgangspunt in de zorgverlening
is om u zo zelfredzaam mogelijk
te maken en te houden.
Daarnaast verlenen wij zorg en
bieden ondersteuning in de
laatste levensfase.

Ons team is werkzaam in Den
Bosch in de wijken:
•
Aa-wijk
•
Graafsewijk
•
Hintham
•
Hinthamerpoort
•
Muntel
•
Oost
•
Orthenpoort en
•
de Vliert

Dit doen wij met een klein groepje
verpleegkundigen en
ziekenverzorgenden bij u aan huis.
Wij zijn een zelfsturend team. Dit
betekent dat wij geen managers of
vaste medewerkers op kantoor
hebben. Wij verlenen dus niet
alleen de zorg aan huis, maar
voeren ook de coördinatie van de
zorg zoals planning, afstemmen
van de zorg en telefonische
bereikbaarheid. Wanneer u ons
telefonisch benaderd, krijgt u ook
altijd een teamlid te spreken.

Voor meer informatie over ons
team en onze diensten zijn wij
telefonisch en per e-mail
bereikbaar.

In andere wijken hebben we
andere kleine teams werken.

SAMENWERKING
Om u van goede thuiszorg te
voorzien, werken wij met korte
lijntjes samen met huisartsen en
andere specialismen. Daarnaast
werken wij samen met een vaste
fysiotherapeut en ergotherapeut.
Zij zijn op korte termijn inzetbaar
en indien nodig voor huisbezoek.
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THUISZORG BUURTZORG

BUURTZORG
TEAM DEN BOSCH OOST

Marian Corté & Jef Mennens
Medisch Centrum Den Bosch Oost
Van Broeckhovenlaan 6
5213 HX Den Bosch
073 - 6444748
SPOED en bevalling 06 – 51717200
info@bijvollemaan.nl
www.bijvollemaan.nl
Facebook: vpbijvollemaan

Wanneer zijn we waar?
Empel
dinsdagochtend
Maaspoort dinsdagmiddag
Oost
Centrum

woensdagochtend
maandagmiddag en avond
donderdagmiddag en avond

ECHO’s : op de hoofdlocatie in het
Centrum

Hoofdlocatie Bij Volle Maan (centrum)
Halvemaanstraat 13
5211 VV Den Bosch
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“Hoe wil jij je
zwangerschapsbegeleiding invullen?”
Dat is meestal onze belangrijkste vraag
als jij voor het eerst bij ons
binnenkomt. Misschien weet je het al,
misschien wil je nog informatie over de
mogelijkheden die er zijn. Wij zijn er
voor jou, je partner/familie en
natuurlijk het kindje in je buik. Wij
denken met jou mee en bieden vanuit
ons vakmanschap en ervaring goede
zorg en voldoende veiligheid voor
jullie.

Waarvoor kun je bij ons terecht?

Wie zijn wij?

Begeleiding tijdens zwangerschap en
bevalling

Wij zijn Marian Corté en Jef Mennens.
We zijn er trots op dat we regelmatig
terug horen dat het leuk is om bij ons
te zijn. Wij zijn een stabiel koppel
verloskundigen. Al vanaf 2002 werken
wij gezamenlijk in onze praktijk ‘Bij
Volle Maan’ in Den Bosch. Wij kunnen
lezen en schrijven met elkaar. Dat is
voor ons, maar ook voor jou als cliënt
heel prettig. Wij houden van een
vriendelijke, gezellige, kundige aanpak
met een vleugje humor. Als het nodig is
staan wij met onze voeten op de grond
en doen we al wat nodig is om je bij te
staan. Samen hebben we al meer dan
1500 Bosschenaartjes op de wereld
helpen zetten. Wat ons betreft kunnen
er daar nog heel wat meer bij!

39

Zwangerschapswens
Wil je graag zwanger worden? Dan kan
je ervoor kiezen om op ons
zwangerschapswensspreekuur te
komen. Tijdens dit persoonlijke
spreekuur, mag je al je vragen stellen.
Bijvoorbeeld over de voorbereiding op
een zwangerschap, op welke manieren
je zwanger kunt worden of welke
problemen je ervaart om zwanger te
raken.

-Controles gedurende je zwangerschap
tot aan de bevalling
-Informatie, over je zwangerschap,
ontwikkeling van je kind en goede zorg
voor jezelf
-Maken van de benodigde ECHO’s
-Tussentijdse afspraken als jij je zorgen
maakt en een extra controle wilt
-Voorbereiden op de bevalling op de
manier die jou het meest aanspreekt
-Bevallingsbegeleiding thuis
-Bevallingsbegeleiding in het ziekenhuis
Nazorg
Nadat je kindje geboren is houden wij
moeder en kind goed in de gaten tot
aan de laatste dag van de
kraamperiode.
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VERLOSKUNDE

VERLOSKUNDIGE PRAKTIJK
BIJ VOLLE MAAN

• Huisartsenpraktijk Aussems
073 - 6133288

• Huisartsenpraktijk Van den Brand & Van Lamsweerde
073 - 6138041
• Huisartsenpraktijk Herrings
073 - 6133353
• Apotheek
073 - 6120705
• Diëtiste
06- 48566092
• Ergotherapie
0416 - 560246
• Fysiotherapie
073 - 6909802
• Kraamzorg en Thuiszorg
Arons Zorg
073 - 6311300

Onze film

• Logopedie
073 – 2048060
• Podotherapie
085 - 0530033
• Psychiatrie
06 - 51651101
• Psychologie
073 –6210911
• Samen gezond
06 - 52584108
• Thuiszorg Buurtzorg
06 –10366153
• Verloskunde
073- 6444748

MEDISCH CENTRUM DEN BOSCH OOST
Van Broeckhovenlaan 6
5213 HX Den Bosch
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