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Inleiding 

 

Welkom in het Hageman Medisch Centrum Eibergen. 

Deze folder heeft tot doel u in te lichten over de verschillende zorgaanbieders die in ons pand gevestigd zijn. 

Bewaart u deze folder goed, u kunt hierin altijd de juiste informatie vinden over de zorgverlener die u nodig 

heeft. 

Van huisarts tot specialist en van de apotheek tot acupunctuur. 
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Streekziekenhuis Koningin Beatrix locatie Eibergen 

In het Hageman Medisch Centrum heeft het Streekziekenhuis Koningin Beatrix een 
polikliniek.  
Artsen en  verpleegkundig specialisten houden hier dagelijks spreekuren voor de 
volgende specialismen: 
cardiologie, chirurgie, dermatologie, geriatrie, gynaecologie, interne geneeskunde, 
kindergeneeskunde, KNO artsen, longgeneeskunde, neurologie, orthopedie, 
reumatologie en de wondzorg. 
Vaak kunt u al binnen twee weken of zelfs eerder terecht voor een afspraak.  
Daarnaast zijn er verschillende onderzoeken mogelijk zoals röntgenfoto’s, 
longfunctieonderzoek, hartecho’s en hartfilmpjes.  

Ook is er een prikpost die dagelijks geopend is er een behandelkamer waar de 
chirurg kleine ingrepen worden verricht. 

Voor patiënten uit Eibergen en omgeving betekent dit minder of soms zelfs geen 
reistijd naar het ziekenhuis in Winterswijk. 

  

Het Streekziekenhuis Koningin Beatrix in Winterswijk en het Slingeland Ziekenhuis in 
Doetinchem zijn sinds 2017 bestuurlijk gefuseerd. Santiz is de overkoepelende 
organisatie, met als gezamenlijke ambitie ‘een vitale Achterhoek’. Santiz staat voor 
een groep professionals in de zorg, die zich iedere dag samen inzetten voor 
positieve gezondheid en zorg met menselijke maat. Er werken zeker 3000 mensen in 
onze ziekenhuizen waarvan meer dan 260 specialisten en samen hebben we ruim 
500 bedden.  
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Uw BENU Apotheek 

Gelegen in het centrum van Eibergen zijn wij goed bereikbaar en herkenbaar. U vindt ons op de begane grond 

gelegen aan de ingang van het medisch centrum. Door een goede samenwerking met de andere zorgverleners 

in het centrum leveren wij zorg van hoge kwaliteit. 

U kunt maandag t/m vrijdag van 8.00 – 17.30 uur bij ons terecht, voor uw medicijnen, maar ook voor al uw 

vragen over medicijnen. 

Afhalen van medicatie via de zelfbedieningskast kan 24 uur per dag, 7 dagen per week. Vraag ons naar de 

mogelijkheden. 

 

Zelfzorgautomaat 

Bij de ingang van het centrum hebben wij een zelfzorgautomaat staan. Hierin vindt u middelen tegen allerlei 

klachten. Het gaat om medicijnen en producten die u zonder recept kunt kopen, denk aan paracetamol, 

neusdruppels, morning after pil en condooms. Onze automaat accepteert papiergeld en muntgeld. 

 

Oude medicijnen 

Medicijnen niet meer nodig? Gooi ze niet zomaar weg! 

Doosjes: 

- Thuis bij het oud-papier (evt versnipperen/verscheuren ivm privacy) 
Lege doordrukstrips: 

- Thuis bij het restafval 
- In de apotheek in de retourbox, de rechterbuis 

Tabletten, andere medicijnresten: 

- In de chemobox 
- Inleveren in de apotheek in de retourbox, linkerbuis 

Naalden: 

- In een goed afgesloten naaldencontainer inleveren in de apotheek 
 

De retourbox vindt u naast de wachtruimte. Zou u zo vriendelijk willen zijn de medicijnen uit de verpakking te 

halen, voordat u deze inlevert? Verwijder voor het inleveren ook uw gegevens, zo kunnen wij uw privacy 

waarborgen. Wij zorgen voor een veilige en milieuvriendelijke afvoer. 
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Na 25 jaar praktijk aan huis te hebben gehad in de voormalige dokterswoning aan de JW Hagemanstraat is 

Huisartspraktijk Kwee nu gevestigd in het voormalig RABO bankgebouw, ook aan de JW Hagemanstraat.  

Onze praktijk wil een organisatie zijn waarin verantwoorde zorg, op het hoogst haalbare niveau continue 

beschikbaar is. Hierbij hechten wij veel belang aan up to date houden van kennis en vaardigheden van alle 

medewerkers conform de laatste standaarden en inzichten binnen de huisartsenzorg, om zo patiënten de best 

mogelijke zorg te bieden.  

Wij bieden toegankelijke, laagdrempelige, professionele, kosteneffectieve huisartsgeneeskundige zorg volgens 

de algemeen geldende richtlijnen opgesteld door onze beroepsgroep aan de bewoners van Eibergen en 

omstreken om een bijdrage te leveren aan de kwaliteit van leven van haar patiënten.  

In de praktijk werkt 1 huisarts en 1 waarneemhuisarts,  3 assistentes, 2 praktijkondersteuners die patiënten 

begeleiden met chronische aandoening (hart- en vaatziekten, diabetes, COPD en ouderenzorg) en 1 

praktijkondersteuner geestelijke gezondheidszorg. 
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Huisartsenpraktijk Venderink 
 
In de regio Eibergen zijn vijf huisartsenpraktijken waarvan de praktijk van huisarts Venderink 
er één is. Deze vijf praktijken samen zijn verantwoordelijk voor de gezondheid van mensen in 
Eibergen, Haarlo, Rekken en een deel van Rietmolen. Elke inwoner van deze plaatsen heeft 
een eigen huisarts. Mensen kunnen daar van maandag tot en met vrijdag terecht voor 
allerhanden medische of sociale klachten. Bij afwezigheid van uw eigen huisarts neemt een 
andere praktijk de spoedzorg tijdelijk over.  
Maar daar houdt onze zorg voor u niet op. In de regio Oost Achterhoek werken alle 
huisartsenpraktijken samen om ook in de avonden, nachten en weekenden de dringende 
klachten te behandelen. Dit doen wij vanuit de Spoedpost gevestigd naast de Spoedeisende 
Hulp van het Streekziekenhuis Koningin Beatrix in Winterswijk. 
 
Huisartsenpraktijk Venderink is een middelgrote huisartsenpraktijk. 
Gerdien Venderink is vijf dagen per week beschikbaar als uw huisarts en werkt samen met 
een vaste waarnemend huisarts die er twee dagen per week is.  
De praktijk heeft op dit moment vier praktijkondersteuners die gespecialiseerd zijn in 
geestelijke gezondheidszorg, jeugd en de chronische zorg rondom Ouderen, mensen met 
COPD, (een risico op) hart- en vaatziekten of diabetes. Ook bieden we zorg voor de jeugd. Zij 
verzorgen met hun allen aanvullende zorg in nauwe samenwerking met de huisartsen.  
En niet te missen is ons team van assistentes, zij zorgen ervoor de zorg zo goed en spoedig 
mogelijk voor u in goede banen te leiden. Als u contact opneemt met de praktijk, zullen zij u 
te woord staan. Zij hebben hun eigen medische aandachtsgebieden, waarin zij u en de 
praktijk helpen kunnen. Zij leiden ook stagiaires op. 
De huisartsenpraktijk heeft ook een Physician Assistant in opleiding voor onze praktijk en de 
regio Oost Achterhoek. Zij doet ook spreekuur en gaandeweg zal zij steeds meer patiënten 
helpen, de huisarts is waar ze altijd op terug kan vallen. 
Daarnaast worden wij achter de schermen ondersteund door een praktijkmanager en een 
schoonmaakster. Zij maken het voor de praktijk mogelijk dat de aandacht zoveel als mogelijk 
aan onze patiënten wordt gegeven. 
 
Alle medische handelingen zullen naar eer en geweten uitgevoerd worden. De richtlijnen van 
het Nederlands Huisartsen Genootschap zullen voor ons als leidraad worden gebruikt. 
Onze verpleegkundigen, assistentes en dokters hanteren deze richtlijnen ook. Door het 
gebruik van deze richtlijnen stellen wij ons toetsbaar op en dit is terug te zien in de 
accreditering van onze praktijk. Om bij te blijven en het liefst wat voorop te lopen op 
ontwikkelingen in de zorg zullen we ons blijven ontwikkelen. Hiervoor zal scholing gevolgd 
worden en kan een iedere werknemer zich ontwikkelen op zijn of haar gebied. Alles om voor 
u de beste zorg te kunnen leveren die in ons vermogen ligt. 
 
Omdat uw medisch gegevens strikt persoonlijk zijn, zijn wij ons bewust van het feit dat ons 
werk gebouwd is op vertrouwen. Uw klachten, zorgen of uitslagen zijn dus in goede handen. 
Om dit te kunnen waarborgen werken wij met alle zorgvuldigheid binnen een goed 
beveiligde systemen en zijn AVG-privacyproof.  
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Ons Team 
 

 

 
Onze contactgegevens en overige informatie is te vinden op onze website; 

www.huisartsenpraktijk-venderink.nl 
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Huisartsenpraktijk Boting-Klomp                                                                                            

Hoofdlocatie: Bartelinksgang 15                                                                                                 

Dependance: Hageman Medisch Centrum (1e verdieping)                                                                     

7151 CV Eibergen                        

Telefoonnummer.: 0545-471287 

Optimale en toegankelijke huisartsenzorg bieden, dat is onze missie. Wij willen uw 

vertrouwenspersoon en adviseur zijn op medisch gebied en hopen u goed van dienst te kunnen 

zijn bij al uw gezondheidsproblemen. U kunt vertrouwen op onze jarenlange ervaring en 

medische kennis. Er zijn twee huisartsen werkzaam binnen de praktijk voor reguliere 

huisartsenzorg.  Alle consulten gaan op afspraak.                                                                                                                                 

Als u naar de praktijk belt, staat de doktersassistente u te woord. Bij het maken van een 

afspraak zal zij vragen naar de reden van uw contact om te kunnen bepalen hoe snel u gezien 

moet worden. Alle assistentes binnen de praktijk zijn hiervoor opgeleid. Ook voeren zij 

zelfstandig kleine medische verrichtingen uit zoals onder andere oren uitspuiten, injecteren en 

wondverzorging.                                                                           

Via onze praktijkondersteuners bieden wij extra zorg aan voor mensen met Diabetes, COPD 

en hart- en vaatziekten of een verhoogd risico hierop. Ook kan de praktijkondersteuner hulp 

bieden bij stoppen met roken. In het kader van ouderenzorg kan één van onze 

praktijkondersteuners ondersteuning bieden aan kwetsbare ouderen welke vroeg of laat met 

ingewikkelde gezondheidsproblemen te maken krijgen. Daarnaast is er een 

praktijkondersteuner GGZ beschikbaar die u kan begeleiden bij psychische klachten, zoals 

een burn-out, angstklachten en depressie. Voor jeugd tot 18 jaar is hiervoor een 

praktijkondersteuner GGZ-Jeugd beschikbaar.                                                                                  

De hoofdlocatie van de praktijk bevindt zich aan de Bartelinksgang 15 in Eibergen. Hier 

worden de spreekuren van de huisartsen en assistentes gehouden. Onze praktijkondersteuners 

houden zowel op de hoofdlocatie als op het Hageman Medisch Centrum (1e verdieping) het 

spreekuur.  U hoort van onze assistente of praktijkondersteuner waar u moet zijn voor uw 

afspraak. De praktijk is geopend van maandag tot en met donderdag van 08.00uur tot 

17.00uur en op vrijdag van 08.00uur tot 12.00uur. Op vrijdagmiddag kunt u voor 

spoedeisende zaken contact opnemen met de collega huisartsen in Eibergen, wij hebben een 

nauwe samenwerking met elkaar. ’s Avonds, ’s nachts, in het weekend en op feestdagen kunt u 

voor spoedgevallen terecht bij de huisartsenpost in Winterswijk, telefoonnummer: 0900-500 

9000. 

Neem ook eens een kijkje op onze website voor meer informatie: www.boting.praktijkinfo.nl 

Tot ziens op de praktijk! 

Met vriendelijke groet, team Boting. 

http://www.boting.praktijkinfo.nl/
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Bekkenfysiotherapie VersGras 

Wij zijn geregistreerde bekkenfysiotherapeuten. Dit betekent dat wij een 3-jarige masteropleiding hebben 

gevolgd. De opleiding omvat de functie van de buik, het bekken, de lage rug en de bekkenbodem in samenhang 

met de organen (blaas, prostaat, baarmoeder, darmen). De behandeling is gericht op het herstel van de 

normale functie en de onderlinge samenwerking.  

De geregistreerde bekkenfysiotherapeut is (als enige paramedisch behandelaar), bevoegd tot inwendig 

onderzoeken en behandelen. De meeste patiënten ervaren dit als een duidelijke meerwaarde in de 

behandeling en diagnostiek.   

Echter, bij ons staat vertrouwen, kennis en eigen keuze voorop. Er wordt altijd met u besproken welke 

behandelmogelijkheden er zijn. Hierbij vertellen wij vaak: “er zijn zeer veel mogelijkheden, een inwendige 

behandeling is dus absoluut geen moeten”.  

 

Wanneer komt u bij de bekkenfysiotherapeut 

Als bekkenfysiotherapeuten zien we mannen, vrouwen van alle leeftijden. We behandelen klachten op het 

gebied van urologie, gynaecologie, darm/ontlasting problematiek en seksuologie. Hierbij kan het gaan om 

klachten van verlies, niet kunnen ledigen, pijn of begeleiding voor en na een operatie. 

Veel mensen komen bij ons na een bezoek aan de huisarts, gynaecoloog, chirurg, uroloog of seksuoloog. Het is 

echter ook mogelijk om direct een afspraak te maken bij ons. 

 

De eerste afspraak 

Om een goed beeld te krijgen van de klachten en onderlinge samenhang van de systemen, vindt een 

uitgebreide intake plaats. Uw eerste bezoek zal dus met name bestaan uit een vraaggesprek over uw klachten, 

het plassen, ontlasten, seksualiteit, evt. bevalling, het bekken, lage rug, verdere gezondheid en dagelijkse 

activiteiten.  

Op basis van alle verkregen gegevens in combinatie met een eventuele diagnose, krijgen wij een beeld van uw 

klachten. We proberen tijdens deze intake al aan u uit te leggen hoe de klachten zijn ontstaan en hoe deze in 

stand worden gehouden. We bespreken onze behandeldoelstellingen en geven u, indien van toepassing,  

foldermateriaal mee. U krijgt van ons ook een schatting over het aantal behandelingen. 

Tijdens de vervolgafspraken vindt verder onderzoek plaats (uitwendig en eventueel inwendig). Hierbij gaan we 

dieper in op een goede functie van uw bekkenbodem en alles wat daarmee samenhangt. U kunt dan 

bijvoorbeeld denken aan adviezen voor de dagelijkse praktijk, maar ook uitleg over wc bezoek en sporten. 

 

Voor meer vragen, of informatie neem gerust contact op, 

via tel. 0545-760600 of 

bekkenfysiotherapie@versgras.com  

 

Team Bekkenfysiotherapie VersGras 

  

mailto:bekkenfysiotherapie@versgras.com
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Acupunctuur-Dry Needling Ammerlaan FOTO VOLGT NOG!! 

Acupuncturist-Fysiotherapeut Thea Ammerlaan helpt u bij uw gezondheidsklachten, bij pijn 

of wanneer uw lijf niet goed functioneert. 

Bij de behandeling worden dunne naaldjes gebruikt (bijna pijnvrij), vaak samen met stroom, 

massage of oefeningen. Zo komt u weer op de goede weg en de klacht vermindert of 

verdwijnt. U zit goed in uw vel, kan beter functioneren én u krijgt meer energie. 

Acupunctuur en Dry Needling zijn een welkome aanvulling op de normale medische hulp. 

Vooraf wordt uitgebreid stilgestaan bij de klacht en ingeschat of acupunctuur de juiste 

therapie is. Zo nodig wordt u doorverwezen naar de huisarts. 

Specialisaties zijn het behandelen van 

- pijn 

- neuropathie 

- spier- en gewrichtsklachten (bijv. chronische schouderklacht, tenniselleboog) 

- blaasklachten (terugkerende blaasontstekingen, overactieve blaas) 

- hooikoorts 

- vermoeidheid 

- klachten bij zwangerschap en bevalling 

- stoppen met roken. 

Dry Needling: met acupunctuurnaalden worden knopen in spieren losgemaakt. Daardoor 

kunnen langdurende klachten van spieren en gewrichten vaak snel verholpen worden. 

Ook bij Dry Needling worden bijna pijnvrije technieken toegepast. 

Medicijnen : door het toepassen van Acupunctuur en Dry Needling kan medicijngebruik 

verminderen of zelfs vermeden worden. 

Vergoeding : de kosten wordt bijna altijd vergoed vanuit de aanvullende verzekering en gaan 

niet ten koste van het eigen risico. U heeft geen verwijzing nodig. 

Afspraak kan telefonisch gemaakt worden of via de online-planner op de website. 

Praktijk is geopend op dinsdag, woensdag (ook -avond) en donderdag. 

Een afspraak maken voor een vrijblijvend gesprek is uiteraard ook mogelijk. 

T. Ammerlaan, acupuncturist-fysiotherapeut 

1e verdieping Hageman Medisch Centrum (naast huisarts Venderink) 

Tel 0545 477794 

Mail: acupunctuureibergen@gmail.com 

www.acupunctuur-ammerlaan.nl 

  

http://www.acupunctuur-ammerlaan.nl/
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Voetzorg Eibergen                                                                

Medisch gespecialiseerde voetzorg 

Samenwerking staat hoog in het vaandel bij Voetzorg Eibergen. 

Op deze manier proberen we samen met u te komen tot een oplossing van uw voetproblemen. Dit 

kan in de vorm van pedicurebehandelingen zijn als tot het doorverwijzen naar een desbetreffende 

podotherapeut, orthopedisch schoenmaker, huisarts of overige disciplines. 

Medisch voetzorg bestaat onder andere uit het behandelen van: 

• Oncologische voet 

• Diabeticivoet 

• Reumatische voet 

• Oudere voet 

 

Maar ook het behandelen van de gezonde voet, waar likdoorns, eelt, kloven of andere 

ongemakken u hinderen in het dagelijks leven. 

 

U kunt een afspraak maken bij medisch pedicure Ursela of bij pedicure Bianca ( Voetzorg Bianca) 

Ursela is eigenaresse van de praktijk en heeft zich extra gespecialiseerd in het behandelen van 

ingroeiende of ingegroeide nagels. Dit kan met behulp van nagelbeugels maar ook met de 

Arkadatechniek. Deze laatste techniek is ze extra voor geschoold en mag ze zich ook officieel 

Arkadaspecialist noemen.. 

Ook op het gebied van schimmelnagels heeft ze zich de laatste jaren verdiept. Hiervoor zijn 

verschillende behandelmogelijkheden. Laat u adviseren wat de mogelijkheden zijn bij u. 

Ursela kan voor alle behandelingen ingezet worden. Behalve voor ambulante pedicurezorg verwijst 

ze u naar pedicure Bianca. Medisch ambulante pedicurezorg gaat in overleg. Hieraan zitten andere 

kosten verbonden. 

Bianca is pedicure. En kan verschillende voetproblematiek behandelen. Tevens doet ze ook 

ambulant. Om hiervoor een afspraak te willen maken kunt u rechtstreeks met haar bellen op 

nummer: 

06-23375882 

Overige afspraken kunnen gemaakt worden via onze online afsprakenplanner die te vinden is op 

onze website www.voetzorgeibergen.nl 

Bellen kan op nummer 0545-475975. Tijdens het behandelen nemen we de telefoon niet op. We 

vragen u daarom altijd uw naam en telefoonnummer achter te laten en proberen zo snel mogelijk in 

dezelfde week terug te bellen. Mailen mag ook op info@voetzorgeibergen.nl Dit laatste prefereren 

we liever omdat we dan in de avonduren eventueel kunnen reageren. Telefonisch zullen we u 

proberen terug bellen tijdens onze openingstijden. 

Aanwezig Ursela:  

Maandag: 8:30- 12:00 uur en 13:00 – 16:30 uur 

Dinsdag: 8:30 – 12:00  uur en 13:00 - 15:00 uur of 16:30 uur. Om de week van 18:30 – 20:30 uur 

Woensdag: 8:30- 12:00 uur  en 13:00- 16:30 uur 

http://www.voetzorgeibergen.nl/
mailto:info@voetzorgeibergen.nl
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Aanwezig Bianca: 

Maandag: 8:30 – 12:00 uur en 13:00 – 20:00 uur 

Kijk op de site voor de actuele inloopspreekuren 

Behandelingen geschieden uitsluitend op afspraak en dienen direct na behandeling afgerekend te 

worden. Betalingen Ursela kan per pin of contant. Betalingen Bianca contant. 

 

Voetzorg Eibergen is een zelfstandige pedicure praktijk waarin nog twee verschillende disciplines 

gevestigd meer zijn. Dit zijn RondOm podotherapie en Luiten orthopedisch schoenmaker. Beide 

partijen staan los van Voetzorg Eibergen. Voor het maken van een afspraak of overige vragen dient u 

zich te melden bij 1 van deze partijen.   
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Welkom bij RondOm Podotherapeuten  
Het leven is mooi. Zo mooi, dat u klachten aan voeten, 

enkels, knieën, heupen en rug niet kunt gebruiken.  

Want u geniet van beweging, beweging die het leven nóg 

mooier maakt. Of u nu wandelt, danst, hardloopt of 

springend door het leven gaat, wij zijn er om te helpen 

bij eventuele klachten. 

 

Onze podotherapeuten zijn zorgprofessionals die gespecialiseerd zijn in het 

onderzoeken, behandelen en voorkomen van uw klachten aan voeten, enkels, 

knieën, heupen en rug. En dit doen ze met alle liefde.  

Graag stellen wij u voor aan de podotherapeut bij u in de buurt:  

 

 

 

Uw podotherapeut  
‘Hoi, ik ben Christa Mentink en allround 

podotherapeut bij RondOm Podotherapeuten.  

Tevens ben ik MSU echografist Voet & Enkel. 

Daarnaast vind ik de creativiteit die ik kwijt kan 

bij het zelf bedenken/vervaardigen van therapieën 

en hulpmiddelen voor mijn patiënten super!’ 

 

 

 

De werkwijze van RondOm Podotherapeuten: 
Als u bij een podotherapeut van RondOm Podotherapeuten komt wordt er eerst 

een uitgebreid onderzoek (eventueel met echografisch onderzoek) naar de 

oorzaak van uw klacht(en) gedaan.   

Dit is een erg belangrijk onderdeel van de behandeling. Aan de hand van de 

onderzoeksgegevens en resultaten stellen wij een therapie voor.  

Als u akkoord bent, starten wij de therapie om de klacht(en) snel en 

doeltreffend te bestrijden. 

Een behandeling kan bestaan uit één of meerdere therapieën: 

• Vervaardigen van podotherapeutische zolen. 

• Vervaardigen van ortheses (teenstukjes). 

• Toepassen van orthonyxie en onychoplastie (nagelbeugel en 

nagelprothese). 

• Uitvoeren van een instrumentele behandeling. 

• Uitvoeren van een wondbehandeling (bijv. bij diabetes mellitus-

patiënten). 

• Toepassen van vilttherapieën. 

• Toepassen van tapings (sport- en medical taping). 

• Toepassen van schoenmodificaties. 

• Geven van schoenadviezen (bijv. sport, ADL of- werkschoenadviezen) 

• Geven van advies over belasting/belastbaarheid. 

• Geven van voorlichting (om klachten te voorkomen).  

Afspraak maken: 
Voor het maken van een afspraak kunt u telefonisch contact opnemen met  

088-1180500 of online een afspraak inplannen via 

www.rondompodotherapeuten.nl  

 

RondOm Podotherapeuten  

J.W. Hagemanstraat 46-2, 7151 AH Eibergen 

info@rondompodotherapeuten.nl 

  

http://www.rondompodotherapeuten.nl/
mailto:info@rondompodotherapeuten.nl
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Sinds 2005 is Luiten Orthopedie gevestigd in Enschede. Daarnaast komt Luiten Orthopedie ook op 

buitenlocaties waaronder: Deventer, Rijssen, Winterswijk, Groenlo en in Eibergen. Er wordt samengewerkt met 

specialisten zoals revalidatie artsen, orthopeden, reumatologen en met podotherapie in gezondheidscentra en 

ziekenhuizen. 

 

Bent u op zoek naar een passende schoentechnische oplossing voor problemen aan onderbeen, enkel en/of 

voet? Wij helpen u graag! 

Persoonlijk contact en maatwerk staan centraal bij Luiten Orthopedie.   

Met een gedreven team werken we samen aan de beste schoentechnische oplossingen voor voet- en 

loopproblemen. Wij vinden dat de orthopedisch schoen perfect moet passen, zowel qua pasvorm maar zeker 

zo belangrijk, qua uitstraling. 

Daarnaast volgen we nieuwe ontwikkelingen nauwkeurig, zo wordt er digitaal aangemeten om zodoende een 

zo adequaat mogelijke pasvorm te krijgen. 

 

De orthopedisch schoentechnicus die u op het spreekuur in het gezondheidscentrum in Eibergen te spreken 

krijgt is Jeroen Philippi. Doorgaans is dit spreekuur elke donderdagmiddag. 

Waar nodig wordt er samengewerkt met de podotherapie.  

 

 

 
 

 

Luiten orthopedie is op donderdagmiddag aanwezig in het gezondheidscentrum en werkt op afspraak. 

Hiervoor en/of voor informatie kunt bellen met telefoonnummer: 053-7507157. 

U kunt ook een mail sturen naar info@luitenorthopedie.nl, dan wordt u zo spoedig mogelijk teruggebeld. 

 

 

 

  

 

  

mailto:info@luitenorthopedie.nl
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Wie is Bas? 

Bas Basis GGZ biedt psychische zorg aan iedereen vanaf achttien 

jaar die te maken heeft met lichte tot matig ernstige psychische 

klachten. Iedereen kan daar mee te maken krijgen. Je voelt je 

bijvoorbeeld somber of hebt weinig energie. Of je voelt je angstig,  

hebt een trauma of slaapproblemen. 

Als deze klachten niet overgaan en je dagelijkse leven blijven 

belemmeren, dan kan Bas je helpen om je weer beter te gaan voelen. 

Je kunt bij ons terecht als je voor het eerst te maken krijgt met 

psychische klachten, maar ook als je al langere tijd in behandeling 

bent geweest en je verder wilt herstellen of wilt voortkomen dat je 

terugvalt. 

 

Aanmelden 

Jouw huisarts kan jou aanmelden bij Bas. Je kunt je ook zelf aanmelden bij Bas,  

maar dan heb je nog wel een verwijsbrief van de huisarts nodig.  

Binnen een week nemen we dan contact met je op. 

 

Hoe kan ik geholpen worden? 

Bij Bas vinden we het belangrijk dat je samen met je behandelaar nadenkt over je hulpvraag en het 

behandelplan opstelt. Dit doe je in de intakefase. Daarna begint de behandeling. Deze bestaat uit 

één-op-één gesprekken en/of een groepsaanbod gecombineerd met e-health. 

Bij Bas werken allerlei verschillende soorten behandelaren. Als je je aanmeldt bij Bas, word je aan 

een of twee passende behandelaren gekoppeld. Dit hangt af van je klachten en de locatie waar jij 

het liefst geholpen wil worden. 

 

Bas is positief 

Bas werkt kortdurend en vanuit de positieve psychologie. Dat betekent dat we oplossingsgericht 

werken en ons richten op jouw welbevinden. We geloven erin dat het het krachtigst is om aan te 

sluiten bij de regie van jou als cliënt. Daarom trekken we gelijkwaardig op, bieden we je een 

welkomstmodule online en kun je face to face-contact afwisselen met e-health. 

 

Wat kost het? 

Je kunt bij ons terecht voor de behandeling van jouw problemen als dit vergoed wordt vanuit de 

basisverzekering. Je hebt hiervoor een verwijzing van de huisarts nodig. Dat betekent dat jouw 

eigen risico aangesproken wordt. We maken samen met jou een behandelplan. Als we niet zeker 

weten of de behandeling vergoed wordt vanuit de basisverzekering, dan kun je dit overleggen met 

de zorgverzekeraar. 

 

Contact Bas 

088-933 1880 of basisdichtbij@ggnet.nl 
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Samen voor gezonde mondzorg  
In het Hageman Medisch Centrum is sinds februari 2018 Mondzorg Marcel Verhoog 
gevestigd op de eerste verdieping. Het team biedt u zorg en advies voor uw gebit en 
mondgezondheid. Goede mondgezondheid is belangrijk, het is een belangrijk deel van uw 
algemene gezondheid. Ons doel is om dit samen met u te bereiken. We  maken voor 
behandelingen en hygiëneprotocollen gebruik van moderne apparatuur.  
 
Wanneer naar ons? 
> wanneer u wilt voorkomen dat er problemen ontstaan in uw mond 

> bij een vieze smaak in de mond of slechte adem 

> bloedend, rood, gezwollen of jeukend tandvlees 

> als er cariës (gaatjes) ontstaan 

> gevoelige tanden 

> tandplaque, tandsteen, aanslag op de tanden of kiezen 

> terug getrokken tandvlees 

> aften, schimmelinfectie 

> als u implantaten heeft 

> tijdens de zwangerschap 

> wanneer u lijdt aan hart- en vaatziekten, kanker of diabetes 

Geen verwijzing nodig 
Een verwijzing van de tandarts of andere zorgaanbieder is niet nodig. Natuurlijk blijft het 
mogelijk dat u van de tandarts of andere zorgaanbieders het advies krijgt ons te bezoeken.  
 
Openingstijden van de praktijk: 
- Maandag tot en met vrijdag van 07.00 tot 20.00 uur  
- Zaterdag van 08.00 tot 13.00 uur  
 
Voor het maken van een afspraak kunt u ons bellen of mailen:  
- telefoon: (06)51986741 of (0545) 287849 
- e-mail: info@mhpa.nl  
 
Meer informatie 
Neem ook eens een kijkje op onze website voor meer informatie: www.mhpa.nl 

Tot ziens op de praktijk!  

 

Met vriendelijke groet,  

Team Mondzorg Marcel Verhoog.  
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Huid- en oedeemtherapie Oost Gelre weet raad bij uw huid- en oedeemklachten! 
 

De gevolgen van (borst)kanker zijn vaak ingrijpend. Zowel emotioneel als lichamelijk 
verandert er veel. Een vochtophoping (oedeem) in borst en/of arm, een strak of vastzittend 
litteken en problemen met de huid zijn voorkomende klachten die kunnen overblijven na 
de behandeling van borstkanker. Oedeempatiënten kunnen bij Huid- en Oedeemtherapie 
Oost Gelre terecht voor de totale (na)zorg bij (borst)kanker. 
 

Tevens kunt u ook bij ons terecht voor: 

• Zwachtelen 

• Wondzorg 

• Manuele lymfedrainage 

• Lymftaping 

• Therapeutische elastische kousen (steunkousen) 

• Pneumatische Compressie Therapie (Lymphapress) 

• Acnetherapie (medische peelings) 

• Fractional needling  

• Lasertherapie bij vaat, pigment- en overbeharing 

• Littekentherapie 

• Camouflagetherapie 
 

Vergoeding 

Therapieën bij ons in de praktijk worden geheel of gedeeltelijk vergoed door uw zorgverzekeraar. Huid- en 

oedeemtherapie Oost Gelre is met alle zorgverzekeraars gecontracteerd.  

 

Afspraak maken 

Voor een vrijblijvende intake neem contact met 

ons op via telefoonnummer 0544 – 725 825 of 

mail naar info@huidtherapieoostgelre.nl.  

 

 

 

 

 

 

 

J.W. Hagemanstraat 46, Eibergen 

Rapenburgsestraat 40, Lichtenvoorde 

 

mailto:info@huidtherapieoostgelre.nl
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Livio locatie Hageman Medisch Centrum 

 

Livio biedt in het Hageman Medisch Centrum thuiszorg door het Wijkteam Berkel en (para)medische 

zorg door het Behandelteam Berkelland. Tevens verzorgt Livio in het Hageman de uitleen van 

hulpmiddelen van Medipoint.  

Uitleen hulpmiddelen Medipoint 

Medipoint wordt op de maandag, woensdag en vrijdag ochtend van 09.30 - 11.30 uur bemant door 

Karin Dijkstra (secretaresse Zorg Thuis en Zorg en Verblijf van Livio). Ook bij vragen op het gebied van 

de thuiszorg of de paramedici bent u van harte welkom, loop gerust binnen. 

 

Wijkteam Berkel  

Het zorgteam bestaat uit verpleegkundigen en verzorgenden voor Eibergen en omstreken.  De zorg 

sluit aan op de wensen van de cliënt en is erop gericht dat mensen zo lang mogelijk op een 

vertrouwde en veilige manier thuis kunnen blijven wonen. Het team is professioneel, bekwaam en 

betrokken en helpen bij de aanvraag van zorg. Daarnaast is het ook mogelijk om voordat er een 

concrete zorgvraag is de leefsituatie met een wijkverpleegkundige te bespreken. Zij kan adviseren en 

begeleiden bij het treffen van maatregelen om de inzet van daadwerkelijke zorg zo lang mogelijk uit 

te stellen.  Het wijkteam is dagelijks te bereiken tussen 7.00 en 23.00 uur op nummer 06-54962321 

of via t.berkel@livio.nl.   

Buiten deze tijden is Livio bereikbaar via de Zorgcentrale op nummer 0900-9200. 

 

(Para)medisch behandelteam Berkelland 

Het multidisciplinair behandelteam is gespecialiseerd in het behandelen van de ouder wordende 

mens. Huisartsen in Berkelland kunnen de specialist ouderengeneeskunde en/of de verpleegkundig 

specialist raadplegen bij complexe problematiek bij oudere patiënten. De specialist 

ouderengeneeskunde kan meedenken over het medicatiebeleid maar ook voorstellen de 

behandelaren van het multidisciplinair behandelteam in te zetten.  In Eibergen werken diëtisten, een 

ergotherapeut, fysiotherapeuten, een logopedist, een psycholoog en een verpleegkundige palliatieve 

zorg. Huisartsen of specialisten van het SKB kunnen ook direct verwijzen naar deze behandelaren. De 

behandelaren zullen naast behandeling ook aandacht besteden aan het voorkomen van klachten en 

eventueel het gebruik van hulpmiddelen adviseren.  De behandelaren werken intensief samen, maar 

houden ook contact met andere zorgverleners zoals revalidatiecentra, hulpmiddelenwinkels, andere 

therapeuten en consulenten van de WMO. Inmiddels is er een samenwerking met de orthopedisch 

schoenmaker van het Roessingh. Eén keer per maand houdt deze schoenmaker spreekuur in de 

spreekkamer van Livio in het Hageman.  De behandelaren van Livio zijn aangesloten bij diverse 

netwerken zoals ParkinsonNet en Geriatrie Netwerk Twente.  Op www.livio.nl vindt u meer 

informatie over de verschillende disciplines.  

De verschillende disciplines komen op afspraak naar het Hageman. Een afspraak kan worden 

gemaakt via het secretariaatbehandelteam@livio.nl of op nummer 053-4603550. Indien gewenst 

komen we ook bij de mensen thuis.  

Clientadviseur regio Haaksbergen Berkelland. 

mailto:t.berkel@livio.nl
http://www.livio.nl/
mailto:secretariaatbehandelteam@livio.nl
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De clientadviseur kan allerlei informatie verstrekken en vragen beantwoorden op het gebied van 

wonen, welzijn en zorg. Vragen zoals: kom ik in aanmerking voor de Wet Langdurige Zorg, hoe vraag 

ik een indicatie aan, wat zijn de financiële consequenties etc?  Op afspraak kan de clientadviseur u te 

woord staan in het Hageman Medisch Centrum, maar dat kan natuurlijk ook bij u thuis. De 

clientadviseur is te bereiken via 0900-9200. 

 

Waar kunt u ons vinden  

De kantoren van Livio bevinden zich op de begane grond. Bij binnenkomst via de hoofdingang rechts 

in de hal.  
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Aanwezigheid zorgverleners HMC

Streekziekenhuis Koningin Beatrix 0543-544444 (algemeen)

Spreekuren: maandag t/m vrijdag 8.00-16.30u op afspraak: bellen naar het secretariaat van de betreffende specialist

Prikpost: maandag t/m vrijdag 7.30-10.00u zonder afspraak

Röntgenfoto's: maandag t/m vrijdag 8.30-12.00u zonder afspraak of bellen naar de röntgenafdeling SKB 0543-544620

Benu apotheek Mw. G. Janssen-Bollemaat, apotheker 0545-472223 teameibergen@benuapotheek.nl

maandag t/m vrijdag 8.00-17.30u

maandag t/m vrijdag 11.00-12.00u inloopspreekuur apotheker 

Huisartsenpraktijk Venderink Mw. Venderink-Tuinstra, huisarts 0545-471454

Huisartsenpraktijk Kwee

maandag en dinsdag 8.00-17.00u Dhr. Kwee, huisarts  op afspraak: bellen of online via patiëntenportaal 0545-471215 www.huisartskwee.nl

woensdag 8.00-12.00u

donderdag en vrijdag 8.00-17.00u

Dependance huisartsenpraktijk Boting-Klomp praktijkondersteuners in overleg op afspraak 0545-471287 https://boting.praktijkinfo.nl

Ammerlaan Acupuncturist - Fysiotherapeut Thea Ammerlaan  0545-477794 acupunctuureibergen@gmail.com

dinsdag 8.00-17.00u op afspraak: bellen, email, via website of verwijzing in de brievenbus https://acupunctuur-ammerlaan.nl

woensdag 8.00-20.00u

donderdag 8.00-17.00u 

BAS GGNet

maandag, dinsdag en donderdag   tijden ??? Rita Velthorst, Sofie Harmsen en Twan van Duijnhoven 088-9331900 R.Velthorst@ggnet.nl

SPV, systeemtherapeut & Sexuoloog (wie is wie ???)

Buurtzorg Marga te Brake en Dorine Schuth 06-22865141 eibergen-rekken@buurtzorgnederland.com

Huid- en oedeemtherapie Oost Gelre Sabine Crooijmans en Shirley Veerbeek 0544-725825 info@huidtherapieoostgelre.nl

Livio Thuiszorgteam Berkel 06-54962321 bereikbare dienst t.berkel@livio.nl

Behandelteam Berkelland wisselend op afspraak: 053-4603550 Behandelteamberkelland@livio.nl  

Nathalie Reulink (Logopedist)  

Anja Harkink (Ergotherapeut)  

Cindy Schutte  (Dietist)  

Yucel Turan (Psycholoog)  

Henk Oonk, Rik Huizenga en Jan Westerik (Fysiotherapeut)  

maandag, woensdag en vrijdag 9.30-11.30u Hulpmiddelenwinkel Medipoint

Roessingh Revalidatie Techniek op afroep: 

orthopedische schoenmaker 

Mondzorg

Maandag t/m vrijdag 7.00-20.00u Marcel Verhoog op afspraak: bellen of mailen 06-51986741 info@mhpa.nl

Zaterdag 8.00-13.00u

VersGras Bekkenfysiotherapie

maandag en vrijdag  tijden ??? Marieke Hilhorst, Annie Visser en Eefje Engelen op afspraak: 0545-760600 bekkenfysiotherapie@versgras.com

bellen of verwijzing in de brievenbus 

Voetzorg Eibergen

Maandag 8.30-12.00 en 13.00-16.30u Pedicure Ursula Vogt op afspraak: bellen, email  of via de website 0545-475975 info@voetzorgeibergen.nl

Dinsdag 8.30-12.00u en 13.00-15.00u of 16.30u inloopspreekuur zie website www.voetzorgeibergen.nl

Dinsdag om de week 18.30-20.30u

Woensdag 8.30-12.00u en 13.00-16.30u 

Maandag 8.30-12.00 en 13.00-20.00u Pedicure Bianca Westendorp op afspraak: bellen 06-23375882 info@voetzorgeibergen.nl

inloopspreekuur zie website www.voetzorgeibergen.nl

Luiten Orthopedie

Donderdag 13.30-16.00u Jeroen Philippi op afspraak: bellen 053-7507157 info@luitenorthopedie.nl 

Rondom Podotherapeuten

Aanwezig dinsdag en vrijdag Voor afspraken bellen of via de online afsprakenplanner op de website 088-1180500 Mailadres: info@rondompodotherapeuten.nl

Website: www.rondompodotherapeuten.nl Website: www.rondompodotherapeuten.nlWebsite: www.rondompodotherapeuten.nl


