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Medisch 
Centrum 

Brielle
Samen beter
Medisch Centrum Brielle is het nieuwe, 
moderne centrum voor continue en 
samenhangende zorg voor inwoners van 
Brielle en omgeving. 

In het medisch centrum vindt u een 
diversiteit aan zorgverleners. Zij zetten 
zich dagelijks in om u zorg op maat 
te bieden, met een hoge mate van 
kwaliteit, betrouwbaarheid en service. 
Met elkaar kunnen de zorgverleners 
bijna alle gezondheidsvragen in het 
centrum beantwoorden en oplossen. 
Medisch Centrum Brielle is een 
 initiatief van Huisartsengroep Brielle.

professIoneLe ZorG dICHT bIJ HuIs
Het medisch centrum is meer dan 
een verzamelgebouw. Het is voor 
 huisartsen, specialisten, apotheker  en 
 andere zorgverleners onder één dak 
gemakkelijker samenwerken dan 
 wanneer zij op verschillende locaties 

zijn gevestigd. Korte lijnen, overleg en 
kennisuitwisseling – ieder vanuit zijn 
eigen kennis en ervaring – betekent 
nog betere zorg voor u. En betekent 
meer continuïteit van zorg.

Uw zorgvraag is het vertrekpunt voor 
de wijze waarop zorgverleners samen
werken. Professionaliteit en persoon
lijke aandacht en contact gaan hand 
in hand. Dit is het centrale doel van 
de zorgverleners in Medisch Centrum 
Brielle.
Zo vindt u de zorg die u nodig heeft 
dicht bij huis. U hoeft in veel gevallen 
niet extra te reizen voor eventueel 
nader (specialistisch) onderzoek, 
 behandeling of medicatie. En is een 
afspraak bij uw zorgverlener eenvou
diger in het (werk) programma in te 
passen. www.medischcentrumbrielle.nl
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ZorGVerLeners sTeLLen 
ZICH aan u Voor
In deze brochure stellen de zorgverle
ners van Medisch Centrum Brielle zich 
aan u voor. Wie zijn in het centrum 
gevestigd en wat kunnen zij u bieden? 
Wanneer is er spreekuur, hoe kunt 
u een afspraak maken en wat zijn de 
openingstijden? Bij wie en hoe kunt 
u zich in of overschrijven? U vindt al 
deze informatie in de brochure. 
Bewaar ‘m dus zorgvuldig, zodat u 
de informatie snel bij de hand heeft 
als u deze nodig heeft. 

Goed bereIKbaar
U vindt Medisch Centrum Brielle aan 
de Amer, nummer 21. Met ruim 100 
gratis parkeerplaatsen, een overdekte 
fi etsenstalling en de buurtbus die stopt 
voor de deur is het medisch centrum 
uitstekend bereikbaar.

“ Vrijwel alle facetten 
van bescherming van 
uw gezondheid vindt 
u bij de zorgverleners 
in Medisch Centrum 
Brielle. Alle zorg 
dicht bij huis, dat is 
prettig. Je gezondheid 
is toch een groot 
goed.” 
(Vrony de Wolff, huisarts)
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Medisch 
Centrum 

Brielle Een licht, ruimtelijk en duurzaam 
gebouw met een prettige sfeer

Medisch Centrum Brielle is op maat 
ontworpen voor zijn gebruikers. 
 Verbindend in het gebouw is de riante 
en lichte hal van waaruit de verschil
lende zorgverleners te bereiken zijn. 
Het gebouw is opgebouwd uit op maat 
gemaakte, geprefabriceerde beton
elementen. Verwarming en koeling 
gebeurt duurzaam door middel van 
een warmtepomp die is aangesloten op 
een bron voor warmte en koudeopslag, 
op 165 meter diepte in de bodem. In 
deze bron wordt ’s zomers warmte 
opgeslagen waarmee het gebouw in de 
winter wordt verwarmd, terwijl in de 
winter koude in de bron wordt opge
slagen om het gebouw gedurende de 
zomer te koelen. Het gebouw beschikt 

verder over een energiedak waarmee 
op een duurzame wijze extra energie 
wordt opgewekt. De lagere daken zijn 
voorzien van een mossedum dak
begroeiing, die onder meer het regen
water buffert en fi jnstof absorbeert.

Het nieuwe gebouw geeft met het vele 
licht en de ruimtelijke opzet voor de 
mensen die er werken een extra impuls 
aan het werkplezier. Ook bezoekers 
zullen die sfeer van het pand zelf en 
de mensen die er werken als positief 
ervaren. En dat is precies de bedoeling.

www.medischcentrumbrielle.nl
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“ Het gebouw is met veel 
aandacht voor zijn 
 gebruikers ontworpen, 
iedereen die het gebouw 
bezoekt zal de positieve 
invloed hiervan ervaren.” 
(Herman van Hemert, 
bouwkundig ingenieur)

7

De lagere daken zijn voorzien van een 
 mos-sedum dak begroeiing, die onder 
meer het regenwater buffert en fi jnstof 
absorbeert.
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  huisartsen

Wij bieden betrouwbare en 
 vertrouwde zorg dicht bij 
huis. U kunt voor een consult 
bij uw huisarts terecht, maar 
ook voor eerste hulp bij onge
lukken (hechten van wonden), 
diabetescontroles, hartfi lmpje, 
longfunctieonderzoek, oog
onderzoek, gehoortesten, kleine 
chirurgische ingrepen, het plaat
sen van een spiraaltje, reizigers
advies en nog veel meer.

Wij vinden het heel belangrijk 
om een vertrouwensband met 
onze patiënten op te bouwen. 
Omdat wij u goed kennen en 
weten welke ziektes en/of aan
doeningen aanwezig zijn, kun
nen wij het overzicht bewaren 
als een verwijzing toch nodig 
is. Met uw vertrouwde huisarts 

als ‘coach’ en spil blijft het over
zicht bewaard. Wij weten de weg 
en kennen de zorgverleners, dus 
zijn de lijnen kort. Uw huisarts 
bewaakt het totaalbeeld en ga
randeert samenhangende zorg, 
wat u ten goede komt.

Als initiatiefnemers van Medisch 
Centrum Brielle verlenen wij 
waar nodig en mogelijk deze 
zorg in samenwerking met de 
andere zorgverleners in het
medisch centrum, onder het
motto Samen Beter. Huisartsen 
en andere zorgverleners zien 
en spreken elkaar regelmatig, 
we  lopen gemakkelijk even bij 
elkaar binnen. Dat verbetert onze 
samenwerking en dat is goed 
voor u. Ook kunnen we meer zelf 
doen, omdat we in het centrum 

Huisartsengroep Brielle levert huisartsgeneeskundige 
zorg aan de inwoners van Brielle, Vierpolders, Zwartewaal 
en Tinte. 

Huisartsengroep Brielle
Uw vertrouwde aanspreekpunt

v.l.n.r.: Trudy Schoenmaker, Daphne Uyterlinden, Kees in ‘t Veld, Arjan van den 
Hurk, Bertien Winkel, Vrony de Wolff, Gerrit-Jan van den Heuvel

Ons team bestaat verder uit praktijkondersteuners en assistentes:
Margaret van den Berg - José Dudink - Hanneke van Eldik - Ingrid Engelen - 
Corry Faasse - Betsy Groen - Lisette de Heus - Astrid Huizinga - Jeannette Klok - 
Anneke de Kok - Rita van de Polder - Loes Rehwinkel - Patty Sondag - 
Jolanda van der Wouden

“ Als dat nodig is 
kan er meteen 
 nader onderzoek 
worden gedaan, 
dit kan in het 
 medisch centrum 
omdat we hier met 
veel disciplines 
 samenwerken.” 
(Bertien Winkel, huisarts)

sen van een spiraaltje, reizigers
advies en nog veel meer.

Wij vinden het heel belangrijk 
om een vertrouwensband met 
onze patiënten op te bouwen. 
Omdat wij u goed kennen en 
weten welke ziektes en/of aan
doeningen aanwezig zijn, kun
nen wij het overzicht bewaren 
als een verwijzing toch nodig 
is. Met uw vertrouwde huisarts 

v.l.n.r.: Trudy Schoenmaker, Daphne Uyterlinden, Kees in ‘t Veld, Arjan van den 
Hurk, Bertien Winkel, Vrony de Wolff, Gerrit-Jan van den Heuvel

Ons team bestaat verder uit praktijkondersteuners en assistentes:
Margaret van den Berg - José Dudink - Hanneke van Eldik - Ingrid Engelen - 
Corry Faasse - Betsy Groen - Lisette de Heus - Astrid Huizinga - Jeannette Klok - 
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Jolanda van der Wouden
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onderzoeksfaciliteiten direct ter 
beschikking hebben. Dit betekent 
vaak tijdwinst voor u: meestal 
hoeft u niet extra te reizen voor 
nader onderzoek en behandeling.

Door onze groep wordt actief 
deelgenomen aan het opleiden 
van (huis)artsen en praktijk
assistentes en wordt wetenschap
pelijk onderzoek verricht.

Inwoners van Brielle, Vierpolders, 
Zwartewaal en Tinte zijn van 
harte welkom om zich bij een 
dokter van onze huisartsengroep 
in te schrijven.

De huisartsengroep werkt 
op twee locaties in Brielle, in 
 Medisch  Centrum Brielle en in 
de  Jacobskerk (Voorstraat 86).

“ Voor mijn patiënten 
ben ik het vertrouwde 
aanspreekpunt voor 
hun zorgvragen, de 
 samenwerking met 
veel zorgverleners in 
het medisch centrum 
maakt dit gemakkelij-
ker en overzichtelijker; 
de wereld van zorg is 
immers al ingewikkeld 
genoeg.” 
(Gerrit-Jan van den Heuvel, 
huisarts)

aVond-, naCHT- en WeeKend-
dIensTen: HuIsarTsenposT
Maandag t/m vrijdag 
van 17.00 – 23.00 uur en 
zaterdag en zondag van 8.00 – 23.00 
uur: voor spoedgevallen kunt u contact 
opnemen met de huisartsenpost 
Hellevoetsluis, Evertsenplein 179 te 
Hellevoetsluis, telefoon 0181 – 335500.

’s Nachts van 23.00 – 8.00 uur 
wordt waargenomen vanuit 
de huisartsenpost Ruwaard, 
Ruwaard van Puttenweg 500 
te Spijkenisse, 
telefoon 0181 – 627055. Huisartsen medisch 

centrum

TeLefoon

G.J. (Gerrit-Jan) van den Heuvel

0181 - 893300

A.P.J.M. (Arjan) van den Hurk 

0181 - 893305

D.G. (Daphne) Uyterlinden

0181 - 893310

H.K. (Bertien) Winkel

0181 - 893315

V.A.G. (Vrony) de Wolff

0181 - 893315

Bel bij spoed 0181 - 893311 

In Medisch Centrum Brielle vindt u 

de huisartsen op de eerste etage, 

goed bereikbaar met trap en lift.

Huisartsen Jacobskerk 
Voorstraat 86, 3231 BK 
Brielle

TeLefoon

G.M. (Trudy) Schoenmaker

0181 - 412155

C.J. (Kees) in ’t Veld 

0181 - 412155 

Bel bij spoed 0181 - 412155

Beide locaties van de huisartsen-

groep zijn geopend van maandag 

t/m vrijdag van 8.00 – 17.00 uur.

Graag afspraken voor het spreek-

uur maken en een huisbezoek 

aanvragen tussen 8.00 – 10.00 uur.

InTerneT

www.huisartsengroepbrielle.nl
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  apotheek

Apotheek Medisch Centrum 
Brielle is één van de modern
ste apotheken van Nederland. 
Wij zijn gespecialiseerd in de 
begeleiding van patiënten met 
chronische aandoeningen. Het 
leveren van de juiste geneesmid
delen zien wij slechts als middel 
om u weer beter te maken of uw 
aandoening te beheersen. 

Geneesmiddelen afl everen is 
geen doel op zich. Het gaat voor
al om de balans tussen werking 
en veiligheid. Daarom hebben 
wij drie spreekkamers waar wij 
u in een rustige omgeving kun
nen adviseren en vragen kunnen 
beantwoorden. U bent het mid
delpunt, niet het geneesmiddel.
Als u bent ingeschreven bij zo
wel de huisartsen als Apotheek 
Medisch Centrum Brielle heeft 
dat veel voordelen. Door de kop
peling van de apotheekcomputer 
met de huisartscomputer zijn 
uw medicatiegegevens altijd 
uptodate. Zo kan uw huisarts 

direct ook zien welke geneesmid
delen u voorgeschreven krijgt 
van bijvoorbeeld de specialist. 
Dit komt de medicatieveiligheid 
ten goede. Daarnaast kunt u uw 
herhaalrecept ook via de apo
theek laten verzorgen. 

WaaruIT besTaaT onZe 
 MeerWaarde?
Door de samenwerking met  de 
huisartsen en de medisch speci
alisten in het centrum kunnen 
wij betere service en betere zorg 
verlenen. Dagelijks overleg en 
korte lijnen binnen het centrum 
verbetert de kwaliteit van de 
zorg en vermindert de kans op 
fouten. Voorts is bijna alles op 
zorggebied onder één dak te 
vinden, dus ook nog eens gemak
kelijk.
In de apotheek is de traditionele 
ladenkast vervangen door een 
geautomatiseerd opbergsysteem, 
de robot. Het inladen van de 
geneesmiddelen geschiedt geheel 
automatisch. 

Mijn naam is Marcel Siemerink, apotheker. Ik leid samen  
met mijn team van gediplomeerde apothekers assistentes 
de apotheek in het medisch centrum. 

Apotheek 
Medisch Centrum Brielle
Het juiste en beste 
geneesmiddel als het moet

Apotheek Medisch Centrum 
Brielle is één van de modern
ste apotheken van Nederland. 
Wij zijn gespecialiseerd in de 
begeleiding van patiënten met 
chronische aandoeningen. Het 
leveren van de juiste geneesmid
delen zien wij slechts als middel 
om u weer beter te maken of uw 
aandoening te beheersen. 

Geneesmiddelen afl everen is 
geen doel op zich. Het gaat voor
al om de balans tussen werking 
en veiligheid. Daarom hebben 
wij drie spreekkamers waar wij 
u in een rustige omgeving kun
nen adviseren en vragen kunnen 
beantwoorden. U bent het mid
delpunt, niet het geneesmiddel.
Als u bent ingeschreven bij zo
wel de huisartsen als Apotheek 
Medisch Centrum Brielle heeft 
dat veel voordelen. Door de kop
peling van de apotheekcomputer 
met de huisartscomputer zijn 
uw medicatiegegevens altijd 
uptodate. Zo kan uw huisarts 

Mijn naam is Marcel Siemerink, apotheker. Ik leid samen  
met mijn team van gediplomeerde apothekers assistentes 
de apotheek in het medisch centrum. 
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apotheek 
Medisch Centrum brielle

ConTaCT

Telefoon: 0181 – 893333

Fax: 0181 – 893330

apotheek@medischcentrumbrielle.nl

www.medischcentrumbrielle.nl

openInGsTIJden

Maandag t/m vrijdag 

8.00 – 18.00 uur

Zaterdag   

10.00 – 12.00 uur

U vindt ons op de begane grond.

Buiten openingstijden kunt u 

terecht bij de Centrale Dienstapo-

theek Voorne Putten, Donaulaan 2, 

Spijkenisse, telefoon 0181 – 622188.

InsCHrIJVen, oVersCHrIJVen?
•  Wilt u voortaan uw genees

middelen ophalen in Apotheek 
Medisch Centrum Brielle?

•  Wilt u direct uw geneesmiddelen 
mee als u van de huisarts of de 
 specialist van het spreekuur komt?

•  Wilt u zelf bepalen hoe u uw 
 herhaalgeneesmiddelen bestelt?

•  Wilt u gebruik kunnen maken van 
de PillenPin?

•  Wilt u uw geneesmiddelen gratis 
thuisbezorgd hebben?

Vul dan het inschrijfformulier in.
Gebruik ons gratis antwoord-
nummer.

Inschrijven kan met het in deze 
 brochure opgenomen inschrijf
formulier, of aan de balie bij 
de  assistentes in de apotheek. 
Of door het invullen van het 
 contactformulier op de website 
www.medischcentrumbrielle.nl, 
onder de knop 
‘inschrijven apotheek MCB’.

“ Na bezoek aan de dokter haalt u bij 
ons  direct uw medicijnen op, u hoeft 
daar niet op te wachten en u hoeft 
ook niet naar een andere locatie. Dat 
is wel zo handig.” 
(Marcel Siemerink, apotheker)

•  Wilt u uw geneesmiddelen gratis 
thuisbezorgd hebben?

De robotarm zet de geneesmid
delen in de robot op een droge, 
stofvrije plaats. De robot bevat 
zelfs een koelcel, voor bijvoor
beeld insuline. Nadat de assisten
te het recept heeft ingebracht 
in de computer, pakt de robot 
exact het goede geneesmiddel 
en vervoert de doosjes naar één 
van de uitgiftepunten, waar de 
assistente het verder klaarmaakt 
en u uitleg kan geven. Door de 
robot maken wij minder fouten, 
tegelijkertijd hebben we meer 
tijd voor uw vragen en wensen.

24 uur per daG, 
7 daGen per WeeK
Zo’n uitgiftepunt kan ook buiten 
de apotheek worden geplaatst. 
Dat hebben we gedaan en noe
men het de PillenPin. Zo kunt u 
uw aangevraagde geneesmidde
len ook buiten de openingstijden 
van de apotheek ophalen. Ook 
als u ’s nachts of in het week
einde pijnstillers, hoestdrankjes 
of andere zelfzorgmiddelen no
dig heeft, kunt u terecht bij de 
PillenPin. Vraag in de apotheek 
naar de mogelijkheden.

U vindt het inschrijfformulier 
achterin deze brochure.
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  ziekenhuis

Als u naar een medisch specia
list wordt doorverwezen, dan 
kunt u dicht bij huis en snel 
terecht. En uw specialist kan 
gemakkelijk ‘in huis’ met bij
voorbeeld uw huisarts overleg
gen wat voor u de beste aanpak 
is. Zo biedt onze samenwerking 
in het centrum u de best moge
lijke zorg.

Het Van WeelBethesda Zieken
huis voorziet in medisch specia
listische basiszorg voor de in
woners van Brielle, Westvoorne 
en Bernisse. Dit maakt ons hét 

streekziekenhuis voor Goeree
Overflakkee, westelijk Voorne
Putten, Schouwen Duiveland en 
andere omliggende eilanden. 
Het ziekenhuis heeft een her
kenbare protestantschristelijke 
identiteit. Onze kernwaarden 
zijn deskundigheid, gastvrijheid, 
compassie en vertrouwen. 

Het ziekenhuis wil excelleren 
in medisch specialistische basis
zorg; voor meer complexe en 
topspecialistische zorg zijn vaste 
afspraken gemaakt met andere 
ziekenhuizen. 

Heeft u medisch specialistische zorg nodig? Dat kan in 
Brielle, in onze vestiging in Medisch Centrum Brielle.

Het Van Weel  - Bethesda 
Ziekenhuis
Het ziekenhuis voor West Voorne-Putten

Het Van Weel-Bethesda Ziekenhuis is onderdeel van CuraMare. Van CuraMare 
maken deel uit Stichting CuraMare, Stichting Het Van Weel-Bethesda Ziekenhuis, 
Stichting Zorg en Verpleging Goeree-Overflakkee, Stichting Nathalia en Stichting 
Ondersteunende Diensten CuraMare.

“ Het is toch fantastisch 
dat ik meteen even met 
iemands huisarts kan 
overleggen hoe we hem 
of haar het beste kunnen 
helpen. In het medisch 
centrum kan dit.”  

(Paul van der Velden,  
internist/oncoloog) 
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b. (bram) bolle
coördinator

afspraKen 

Na verwijzing door uw huisarts 

kunt u een afspraak maken voor de 

polikliniek via het afsprakenbureau.

 Afsprakenbureau 

 van 8.00 – 16.30 

 0187 – 60 23 55

 Radiologie

 0187 – 60 74 99

In de meeste gevallen is het niet 

nodig om een afspraak te maken 

om bloed te prikken. Voor glucose 

tolerantie test (GTT) onderzoek 

en een dagcurve moet u wel een 

afspraak maken.

 Laboratorium bloed prikken

 0187 – 60 71 77

Bij iedere afspraak moet u een 

legitimatiebewijs en verzekerings-

bewijs meenemen. 

openInGsTIJden 

 De polikliniek is dagelijks open

 Laboratorium 8.00 – 16.00 uur

 Radiologie 8.30 – 17.00 uur

 Polikliniek 8.30 – 17.00 uur

ConTaCT

 info@vanweelbethesda.nl

 www.vanweelbethesda.nl

speCIaLIsMen
U kunt in Medisch Centrum 
Brielle voor de volgende 
 specialismen bij ons terecht:
• Kindergeneeskunde
• Gynaecologie
• Cardiologie
• Interne geneeskunde
• Neurologie
• Longgeneeskunde
• Revalidatiegeneeskunde
• Oncologie
• KNO
• Chirurgie
• Orthopedie

U vindt ons op de begane grond.

Op onze radiologische afdeling 
kunt u terecht voor röntgen
foto’s, echografi e en mammo
grafi e. Bij het laboratorium kunt 
u bloed laten prikken. Op de 
tweede etage zijn hartrevalidatie 
en oncologische dagbehandeling 
mogelijk. En u kunt bij ons een 
longfunctieonderzoek en cardio
logisch functieonderzoek laten 
uitvoeren.• KNO

• Chirurgie
• Orthopedie

uitvoeren.
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  verloskundige

Informatie

diane Giele-van Geest
eve Hannant
Marjolein van pelt
Verloskundigen

bettie stolk-bergwerff
Assistente

TeLefonIsCHe bereIKbaarHeId

Algemeen telefoonnummer: 

0181 - 416102

Spoedtelefoonnummer: 

06 - 222 06 000

Voor niet-dringende vragen of het 

maken en wijzigen van afspraken 

kun je contact met ons opnemen 

via het algemene nummer:

Dinsdag en donderdag: 

8.00 – 12.00 uur: 

assistente Bettie

Maandag, woensdag en vrijdag: 

9.00 – 10.00 uur: 

dienstdoende verloskundige

(tenzij bezig met een bevalling of

spoedgeval).

Op nationale feestdagen en op 

1 april (de Bevrijdingsdag van 

Brielle) vervalt het telefonisch 

spreekuur.

InTerneT

www.verloskundigenbrielle.nl

spreeKuurTIJden

Volgens afspraak:

Dinsdag: 8.30 – 12.00 uur

 13.00 – 16.00 uur

Donderdag: 8.30 – 13.00 uur

 18.00 – 20.30 uur

Sinds kort bieden wij basis
echoscopie aan in onze eigen 
praktijk. Ook voor preconcep
tioneel advies kun je bij ons 
terecht.
Wij richten ons op inwoners 
van Brielle, Westvoorne en 
Rozenburg. Ben je zwanger en 
woon je in ons werkgebied? 

Meld je dan eerst telefonisch 
aan via ons algemene telefoon
nummer. De eerste afspraak 
(intake) zal plaatsvinden tus
sen de 8 en 10 weken zwanger
schap. 

Je vindt ons op de eerste etage 
in het medisch centrum.

Al sinds 1996 is onze verloskundige praktijk een begrip in 
deze regio. Je kunt bij ons terecht voor de begeleiding van 
zwangerschap, bevalling (thuis en ziekenhuis) en kraambed. 

Verloskundige praktijk 
Brielle & Westvoorne

“ Je kunt bij ons 
ook een echo 
 laten maken. 
Dit kan gewoon 
in het medisch 
centrum. 
Dat is wel zo 
 gemakkelijk.”
(Diane Giele, 
verloskundige) 
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  podotherapie

Informatie

Mano de Kok
podotherapeut

TeLefoon 

0900 - 345 6 543

e-MaIL

info@podotherapiehallux.nl

InTerneT

www.podotherapiehallux.nl

U kunt bij ons terecht op donder-

dagochtend van 8.00 - 12.00 uur. 

U vindt ons op de eerste etage.

Wij hebben ook spreekuur 

op maandag en dinsdag in 

 Spijkenisse, op woensdag in 

 Hellevoetsluis en donderdag-

middag in Rozenburg.

Een afspraak maken kan 

 telefonisch of via onze website. 

Buiten kantoortijden kunt u ons 

bereiken door een bericht in te 

spreken op het antwoordapparaat. 

Of stuurt u e-mail of ga naar onze 

website.

Hallux podotherapie
Uw lichaam in beweging

Hallux podotherapie is van oorsprong 
een familiebedrijf. Vertrouwen, kwaliteit, 
bewogen heid en vriendelijkheid kenmerken 
onze dienstverlening aan onze cliënten. 
 Hallux podotherapie streeft ernaar om de 
beste voetzorg aan inwoners van Brielle en 
Oostvoorne te leveren met gebruikmaking 
van de nieuwste technologie.

Heeft u tijdens het lopen of staan klachten aan 
voeten, knieën, heupen of lage rug? Maak dan 
een afspraak met de Hallux podotherapeut. 

bewogen heid en vriendelijkheid kenmerken 

beste voetzorg aan inwoners van Brielle en 

“ Ik help mensen met  klachten 
aan voeten, of klachten aan 
knieën, heupen of rug, die 
 voortkomen uit  verkeerd 
 lopen of staan.” 
(Mano de Kok, podotherapeut)
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Logo?

  psychiater / psychotherapeut

Informatie

Mw. L.M. Kranenburg, 
psychiater, psychotherapeut

TeLefoon

06 11 77 0594

fax

0181 – 472785  

e-MaIL

praktijk@lmkranenburg.nl

WebsITe

www.lmkranenburg.nl

U kunt zich telefonisch aanmelden 

na verwijzing door uw huisarts. Op 

maandag, dinsdag, woensdag en 

donderdag, tussen 17.45 en 18.00 

uur is een geschikte tijd. Als ik 

niet in staat ben om de telefoon te 

beantwoorden en u uw gegevens 

op de voicemail inspreekt, bel ik u 

terug.

Mw. L.M. Kranenburg, 
psychiater, 
psychotherapeut

De hulp is er op gericht om 
achter de oorzaak van uw 
 problemen te komen, maar 
vooral ook om snel de draad  
van uw leven en werk weer op te 
kunnen pakken. Als psychiater 
kan ik zo nodig het beleid met 
het voorschrijven van gerichte 
medicijnen ondersteunen. Voor 
het verwerken van ernstige 
gebeurtenissen is behandeling 
met EMDR beschikbaar, een 
betrekkelijk simpele methode 

met grote effecten! Sinds mijn 
vestiging werk ik samen met de 
huisartsen in Brielle, Westvoorne 
en Rozenburg. Op maandag en 
woensdag werk ik in Brielle, op 
de andere dagen voer ik praktijk 
in Den Haag. Dat betekent dat 
u voor de behandeling in acute 
crisissituaties samen met uw 
huisarts beter voor een andere 
weg kunt kiezen, bijvoorbeeld 
behandeling door Bavo Parnassia 
of Delta. 

Sinds 2003 bied ik in Brielle specialistische en toegankelijke 
hulp voor mensen met psychische problemen, zoals depressies, 
angsten, overbelasting thuis of op het werk, en het verwerken 
van verdrietige en traumatische gebeurtenissen. 
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  mentale ondersteuning

Onze medewerkers bieden generalistische, 
kortdurende ondersteuning en behandeling 
waarvan is aangetoond dat het werkt. In alle 
regio’s werken we al jaren samen met huis
artsen. Onze medewerkers werken vanuit 
verschillende gezondheidscentra en nog het 
meest vanuit de huisartsenpraktijken.

Voor Medisch Centrum Brielle betekent dit 
dat er een nauwe samenwerking is tussen de 
huisartsen en de hulpverleners van Indigo. 
Er is twee dagen per week een hulpverlener 
van Indigo in het medisch centrum om u 
van dienst te kunnen zijn.

Indigo is laagdrempelig, gaat uit van 
de kracht van patiënten, medicaliseert 
niet als dat niet nodig is en is zonder 
wachttijden direct toegankelijk. 
Voor deze hulp is een verwijzing 
van uw huisarts noodzakelijk.

Indigo maakt gebruik van EHealth 
en werkt nauw samen met Context 
(onze preventie afdeling).

Indigo
Mentale ondersteuning, direct en dichtbij

TeLefoon

088 – 5371900

e-MaIL

indigohellevoetsluis@parnassia 

bavogroep.nl

Indigo is onderdeel van de Parnassia Bavo Groep en 
staat voor mentale ondersteuning, direct en dichtbij. 

Onze medewerkers bieden generalistische, 
kortdurende ondersteuning en behandeling 
waarvan is aangetoond dat het werkt. In alle 
regio’s werken we al jaren samen met huis
artsen. Onze medewerkers werken vanuit 
verschillende gezondheidscentra en nog het 

Voor Medisch Centrum Brielle betekent dit 
dat er een nauwe samenwerking is tussen de 
huisartsen en de hulpverleners van Indigo. 
Er is twee dagen per week een hulpverlener 
van Indigo in het medisch centrum om u 
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  centrum voor jeugd en gezin

Informatie

CJG brielle

Bel 010 – 4444646 voor een vraag 

aan CJG Brielle of voor een 

 medewerker van het CJG.

Bel 088 – 1239988 voor het (school)

maatschappelijk werk van Careyn.

Bel 010 – 2010110 voor al uw 

a lgemene vragen over opvoeden 

en het verzetten van afspraken.

InTerneT

www.cjgbrielle.nl

openInGsTIJden

op afspraak.

InLoopspreeKuur

zie de informatie op onze website

U vindt ons op de eerste etage.

Ook professionals kunnen bij ons advies 
inwinnen. U kunt bij ons terecht voor al 
uw vragen rondom opgroeien en opvoeden. 
In het CJG werken verschillende medewer
kers: jeugdartsen, jeugdverpleegkundigen, 
dokters assistenten, een pedagoog en (school) 
maatschappelijk werkers. Ons doel: één 
kind, één gezin, één plan in één gezin, één 
regisseur. Het CJG in Brielle richt zich op 
inwoners van de gemeente Brielle.

Centrum voor  
Jeugd en Gezin
Het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) is een laag-
drempelige organisatie die advies geeft en (op 
vrijwillige basis) hulp en ondersteuning biedt aan 
ouders en kinderen in de leeftijd van 0-23 jaar. 
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  logopedie

Informatie

Logopediepraktijk 
A. Bijvank

U kunt bij mij terecht voor logopedie op het 
gebied van:
• taal
• spraak en stem
• afwijkend mondgedrag
• stotteren
• eet en drinkproblemen
• prelogopedie
• Bobath en Mueller
• lees en spellingsproblemen
• kinderen met ontwikkelingsachterstand
• sensorische integratie

anita bijvank
logopedist

ConTaCT

Telefoon: 0181 – 893388

Fax: 0181 – 479028

E-mail: A.Bijvank@planet.nl

Internet: www.logopediebrielle.nl 

openInGsTIJden

Maandag t/m donderdag 

van 8.00 – 18.00 uur

Vrijdag van 9.00 – 13.00 uur

U vindt de praktijk op de tweede 

etage.

Inschrijven kan altijd, telefonisch, 

per e-mail of via de website.

Ingeschreven in het kwaliteits-

register.

Logopediepraktijk A. Bijvank biedt logopedische 
zorg voor volwassenen en kinderen. 

U kunt bij mij terecht voor logopedie op het 

“ Bij veel problemen met 
spraak kan ik u gelukkig 
op weg helpen, want goed 
 kunnen spreken is o zo 
 belangrijk in onze 
 communicatie.” 

 (Anita Bijvank, logopedist)
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  hoorkliniek

professIoneeL ToTaaLConCepT 
Voor GeHoorVerbeTerInG
IntoEars Hoorkliniek is gespe
cialiseerd in het oplossen van 
hoorproblemen. Wij leveren 
kwalitatief hoogstaande geïnte
greerde hoorzorg. Onze audio
logen, audiciens en akoepedisten 
zijn gespecialiseerd in het aan
passen van de juiste hooroplos
singen op basis van uitgebreid 
gehooronderzoek en bespreking 
van uw wensen. Samenwerkende 
gekwalifi ceerde hoorprofessio
nals, zoals KNOartsen, audiolo
gen, akoepedisten en audiciens, 
bieden onderzoek, revalidatie 

en preventie. IntoEars levert alle 
merken hoortoestellen in alle 
prijsklassen. U kunt bij ons ook 
terecht voor gehoorbescherming, 
hooradvies en tinnitus councel
ing.

IntoEars staat voor het leveren 
van multidisciplinaire hoorzorg, 
aangepast aan uw persoonlijke 
wensen, mogelijkheden en om
standigheden. Deze hoorzorg op 
maat leveren wij u onder één 
dak, in een vertrouwde omge
ving. In Medisch Centrum Brielle 
richten wij ons op inwoners van 
heel Voorne en Putten.

Horen is leven. Geluiden verbinden u met de wereld om u 
heen. De stem van uw kinderen, een prachtig stuk muziek, 
het geluid van de natuur. Via uw gehoor voelt u het leven. 

IntoEars Hoorkliniek
Voor de juiste hooroplossing

professIoneeL ToTaaLConCepT 
Voor GeHoorVerbeTerInG
IntoEars Hoorkliniek is gespe
cialiseerd in het oplossen van 
hoorproblemen. Wij leveren 
kwalitatief hoogstaande geïnte
greerde hoorzorg. Onze audio
logen, audiciens en akoepedisten 
zijn gespecialiseerd in het aan
passen van de juiste hooroplos
singen op basis van uitgebreid 
gehooronderzoek en bespreking 
van uw wensen. Samenwerkende 
gekwalifi ceerde hoorprofessio
nals, zoals KNOartsen, audiolo
gen, akoepedisten en audiciens, 
bieden onderzoek, revalidatie 

Horen is leven. Geluiden verbinden u met de wereld om u 
heen. De stem van uw kinderen, een prachtig stuk muziek, 
het geluid van de natuur. Via uw gehoor voelt u het leven. 

IntoEars Hoorkliniek
Voor de juiste hooroplossing
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nel Groeneveld
audicien 

dennis nandoe
audicien-akoepedist
tinnitus retrainer therapist

Herman Langstraat
audicien

eppo brans
audiometrist

angelique braam
administratief medewerkster

Telefoon: 0181 – 893380 

E-mail: brielle@intoears.nl

Internet: www.intoears.nl

openInGsTIJden

Maandag t/m vrijdag 

van 9.00 – 17.00 uur

U vindt ons op de tweede etage.

produCTen en dIensTen
•  Hoortoestellen 
Alle merken, alle typen, alle 
prijsklassen. Contracten met alle 
zorgverzekeraars.

• Persoonlijke hoorcoach
Gedurende de aanpassing heeft 
u een persoonlijke hoorcoach
die u en uw hoorbehoeftes kent.

• Diagnostiek en advies 
Na een uitgebreide intake 
en  onderzoek krijgt u een 
persoonlijk hooradvies

• Tinnitus en hyperacusis
Onder leiding van gecertifi ceerde 
behandelaars biedt ons  speciale 
tinnitusteam de Tinnitus 
Retrain ing Therapy (TRT)

• Hoorbescherming
Wij leveren op maat gemaakte 
hoorbeschermers aan particulie
ren en bedrijven

• Aanvullende hulpmiddelen
We hebben speciale hoor
apparatuur voor tv, muziek, 
telefoon en werk of studie

• Muziekanten
We bieden inears en gehoor
coaching voor een veilige en 
plezierige muziekbeoefening

•  Vrijblijvende proefperiode
Bij IntoEars heeft u een proef
periode van maximaal drie 
maanden. Hierin meten wij 
o.m. de spraakversterking in de 
gehoorgang zonder dat u zelf 
bijvoorbeeld ‘harder’ of ‘zachter’ 
hoeft te zeggen.

“ Het voordeel van deze locatie 
zie ik in de samenwerking 
 tussen de diverse zorgverleners. 
Zo nodig kunnen wij direct de 
KNO-arts bij uw probleem 
 betrekken. Dat geeft voor u een 
betere en snellere oplossing.”  
(Nel Groeneveld) 
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  fysiotherapie

Als bewegen om specialistische 
aandacht vraagt, vindt u in Medisch 
Centrum Brielle drie fysiotherapie-
praktijken onder één dak. 
Deze vindt u op pagina 22 t/m 24.

22

Praktijk voor Fysio-, 
Manuele-, Bekken- 
en Sporttherapie

We streven ernaar om in overleg 
met de patiënt en de eventuele 
verwijzer te komen tot een goede 
behandelmethode. 
Wij bieden verschillende discipli
nes. Naast individuele behande
lingen zijn er ook mogelijkheden 
voor groepsbegeleiding.
 
beKKenfYsIoTHerapIe
Een erkend specialisme binnen 
de fysiotherapie, dat zich richt 
op het voorkomen, diagnostise
ren en behandelen van functie
stoornissen en klachten binnen 
het gebied van buik, bekken, 
bekkenbodem en lage rug bij 
vrouwen, mannen en kinderen.
 
ManueLe THerapIe 
Voor mensen met klachten in 
het houdings en bewegings
apparaat (de wervelkolom en 
gewrichten in armen en benen). 
De manueel therapeutische 

behandeling bestaat uit:
•  Passieve technieken op of aan 

de gewrichten en spieren
•  Actieve oefenvormen gericht 

op het oefenen en sturen van 
functies

•  Informeren, adviseren en 
 begeleiden.

 
sporTfYsIoTHerapIe
Voor mensen die een blessure 
hebben opgelopen tijdens spor
ten en zo snel mogelijk hun 
sportbeoefening weer willen 
hervatten. Ook voor mensen die 
op een andere manier een bles
sure hebben opgelopen waardoor 
ze niet kunnen sporten. Voorts 
geven wij adviezen over de juiste 
manier van trainen en kunt u bij 
ons terecht voor advies en bege
leiding bij een oefenprogramma 
als sprake is van een langdurige 
of chronische aandoening.

Wij zijn een praktijk met veel ervaring en een diversiteit aan 
behandelmogelijkheden. Onze ervaring en ons enthousiasme 
zijn de bouwstenen voor onze praktijk. 
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afspraaK 

U kunt telefonisch een afspraak

maken. 

Voor fysiotherapie 0181 – 893386

roland Groen 
Manuele en 
Sportfysiotherapie
TeLefoon

0181 - 893384

rianne van asperen 
Bekkenfysiotherapie
TeLefoon

0181 – 893385

openInGsTIJden 

7.00 – 18.00 uur. 

Weekend en avonduren in overleg.

U vindt ons op de tweede etage.

VerWIJZInG en VerGoedInG
U kunt zonder verwijzing van de 
arts naar de fysiotherapeut. Een 
aantal zorgverzekeraars heeft echter 
in de polisvoorwaarden opgenomen 
dat u wel een verwijzing nodig heeft 
om de intake, onderzoek en behan
delingen vergoed te krijgen. Voor 
aandoeningen die op de chronische 
lijst staan is altijd een verwijzing 
noodzakelijk.
Fysiotherapie (en zijn specialisaties) 
is voor het grootste deel uit de basis
verzekering gehaald. In de meeste 
gevallen bent u aangewezen op een 
aanvullende verzekering, de zorgver
zekeraars hebben hiervoor verschil
lende polissen uitgegeven. 

Het is raadzaam na te gaan hoe u 
verzekerd bent en welke vergoeding 
voor fysiotherapie is opgenomen in 
uw polis.
Wij hebben met de meeste zorg
verzekeraars een contract gesloten. 
Zodoende kunnen wij de nota’s 
direct indienen. Is dit niet het geval, 
dan krijgt u een nota die u zelf bij 
uw verzekeringsmaatschappij kunt 
indienen. De vergoeding is afhanke
lijk van uw zorgverzekeraar.

is voor het grootste deel uit de basis

gevallen bent u aangewezen op een 
aanvullende verzekering, de zorgver
zekeraars hebben hiervoor verschil   Sla om voor de derde fysiotherapie-

  praktijk van het Medisch Centrum

“ Samen met u zorg 
ik dat u zich vrijuit 
kunt bewegen. Of het 
nu gaat om gewone 
dagelijkse dingen, 
naar uw werk fi etsen 
of intensief sporten, 
ik help u snel weer 
in beweging. Want 
 bewegen houdt u fi t.”
(Rianne van Asperen, 
fysiotherapeut)
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  fysiotherapie

Informatie

nynke van der Linden
fysiotherapeut

ConTaCT

Telefoon: 0181 – 893387 

praktijk@fysiovanderlinden.nl 

www.fysiovanderlinden.nl

U kunt bij ons terecht op dinsdag 

en donderdag van 8.00 – 15.00 uur. 

Wij zijn gevestigd op de tweede 

etage. Onze openingstijden wor-

den op termijn uitgebreid. Wij heb-

ben ruimte voor nieuwe patiënten.

Fysio van der Linden
Kinderen zijn de toekomst

Wij helpen kinderen met hun specifi eke 
hulpvragen en problematiek, op het gebied 
van motoriek maar ook waar het gaat om 
zindelijkheid/ defecatiestoornissen en urine
weginfecties. Wij verlenen deze zorg op een 
eerlijke, kindvriendelijke manier in samen
spraak met ouders.

Onze praktijk is zeer vooruitstrevend op het 
gebied van de kinderbekkenfysiotherapie. 
De praktijk is uitgerust met speciale appara
tuur voor kinderen.

Wij werken nauw samen met het Sophia 
Kinderziekenhuis, het Ruwaard van Putten
 Ziekenhuis en Het Van WeelBethesda 
 Ziekenhuis.

Volwassenen kunnen bij ons terecht voor 
oedeemtherapie, door middel van lymfe
drainage/oefentherapie/bandageren/taping.

speCIaLIsaTIes:
• Kinderfysiotherapie
• Kinderbekkenfysiotherapie
• Oedeemtherapie

Fysio van der Linden verzorgt op Voorne Putten/
Goeree Overfl akkee kinderfysiotherapie en kinder-
bekkenfysiotherapie, voor kinderen van 0-18 jaar. 

24

“ Als bewegen 
specialistische 
aandacht vraagt, 
wij hebben het in 
huis!” 
(Nynke van der Linden, 
fysiotherapeut)

zindelijkheid/ defecatiestoornissen en urine
weginfecties. Wij verlenen deze zorg op een 
eerlijke, kindvriendelijke manier in samen

Onze praktijk is zeer vooruitstrevend op het 

De praktijk is uitgerust met speciale appara

Kinderziekenhuis, het Ruwaard van Putten

Patientenbrochure_Brielle_BW.indd   24 21-02-12   08:06



25

  orthopedie

Informatie

Harald schouten
orthopedisch adviseur, 
specialisatie revalidatie
Hans schonis
orthopedisch adviseur 
schoenen
erik van den berg
orthopedisch adviseur kleine 
orthopedie
nanda breen
orthopedisch adviseur 
kousen

Voor afspraken en praktische 

 vragen over onze dienstverlening 

kunt u ons bereiken op:

Telefoon: 0187 – 493 240

Fax: 0187 – 492 787

E-mail: vestiginggoedereede@livit.nl 

Internet: website www.livit.nl.

Wij vragen u van tevoren een af-

spraak te maken, dan kunnen wij 

voldoende tijd voor u inplannen. 

Wij hebben ruimte voor nieuwe 

patiënten. 

U kunt ons vinden op de 2de etage. 

Iedereen heeft het recht om 
zich vrij te kunnen bewegen. 
Wij leveren orthopedische hulp
middelen die deze maximale 
mobiliteit mogelijk maken.  
Het gaat hierbij om prothesen, 
orthesen, steunzolen, orthopedi
sche schoenen en therapeutische 
elastische kousen. Deze hulp
middelen worden aangemeten 
door goed opgeleide en ervaren 
orthopedisch adviseurs. Wij 
werken hierbij nauw samen met 
chirurgen en revalidatieartsen 
in onder meer Het Van Weel
Bethesda Ziekenhuis.   

U kunt bij ons ook terecht voor 
uitgebreid schoen en voetadvies.

Meer informatie?  
Bel ons of neem een kijkje op 
onze website www.livit.nl.

speCIaLIsaTIes:
• Orthopedische schoenen
• Prothesen en orthesen
•  Therapeutische elastische 

kousen

In 1926 is Livit Orthopedie op
gericht vanuit de overtuiging 
dat wij de levenskwaliteit van 
onze klanten willen verbeteren. 
Wij bieden daarbij altijd de best 
passende oplossing opdat u zo 
vrij mogelijk kunt bewegen. De 
wijze waarop we dit doen heb
ben we samengevat in onze drie 
kernwaarden Persoonlijk, Betrouw-
baar en Vooruitstrevend. Het zijn 
deze waarden die ons als team 
binden en die u van ons mag 
verwachten. 

Livit Orthopedie is specialist op het gebied van aanmeten, 
vervaardigen en afleveren van orthopedische hulpmiddelen 
voor kinderen en volwassenen.

Livit Orthopedie
Wij begrijpen wat u beweegt
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  diëtist

Want voeding is één van onze fundamentele 
levensbehoeften. We eten omdat het lekker 
en gezellig is, omdat we verdrietig zijn, om 
ons fi t te voelen of gewoon omdat het moet. 
Wij zijn deskundig en bekwaam in het 
 geven van dieet en voedingsadvies. 
Afgestemd op uw leefsituatie streven wij 
door middel van persoonlijke begeleiding 
naar een optimalisering van uw leefstijl en 
eetgewoonten. Wij motiveren en coachen u 
ook bij het variëren binnen en volhouden 
van de veranderingen binnen uw leefstijl 
en eetgewoonten.
Diëtistenpraktijk Bijdevier richt zich 
op inwoners van Brielle, Westvoorne, 
Hellevoetsluis en Rozenburg.

Wanneer u lekker in uw vel zit, straalt u dat ook uit. Gezonde 
voeding die precies is afgestemd op uw lichaam en uw leven, 
kan hierin hét verschil maken. 

Diëtistenpraktijk 
Bijdevier
Je goed voelen is je op het lijf geschreven

Wanneer u lekker in uw vel zit, straalt u dat ook uit. Gezonde 
voeding die precies is afgestemd op uw lichaam en uw leven, 
kan hierin hét verschil maken. 

Bijdevier
Je goed voelen is je op het lijf geschreven
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Charlotte bijdevier
diëtist

TeLefoon

0181 – 893389 (mobiel 06 53401184)

e-MaIL

info@dieet-bijdevier.nl

InTerneT

www.dieet-bijdevier.nl

Er is ruimte voor iedereen die een 

diëtist nodig heeft. Aanmelden 

bij voorkeur via mail (contact-

formulier) of telefonisch. Door 

de week zijn wij ook bereikbaar 

buiten kantooruren.

openInGsTIJden

Maandag, dinsdag, donderdag 

en vrijdag: 

8.30 – 17.00 uur.

Wekelijks zijn er twee avond-

spreekuren, die in dag verschillen 

per week.

U vindt ons op de tweede etage.

Dieetadvies
Dieetadvies geven wij wanneer u 
dit om medische redenen nodig 
heeft. U heeft hiervoor altijd een 
verwijzing van de (huis)arts of 
specialist nodig.
Voorbeelden van medisch dieet
advies (verwijzing nodig): 
• Diabetes mellitus 
• Hoge bloeddruk (hypertensie) 
•  (Ernstig) overgewicht en 

 eetstoornissen 
•  Te hoog cholesterol 

(hypercholesterolemie) 
• Hart en vaatziekten 
• Maag en darmaandoeningen 
• Slechte stoelgang 
• Nierziekten 
• Ondergewicht 
•  Afwijkende groeicurve bij 

jonge kinderen 
• Lactoseintolerantie 
• Glutenallergie (coeliakie) 
• Voeding bij kanker 

Voedingsadvies
U kunt bij ons ook terecht voor 
algemene voedingsadviezen, 
zonder verwijzing van uw (huis)
arts of specialist.
Voorbeelden van algemeen 
voedingsadvies (géén verwijzing 
nodig): 
• Een gezonde voeding 
•  Voeding bij afvallen 

(niet medisch) 
• Voeding tijdens zwangerschap 
• Zuigelingenvoeding 
• Voeding voor kinderen 
• Volwassenen en ouderen 
• Vegetarische voeding 
• IJzertekort of andere tekorten

“ U kunt bij mij terecht als u een coach 
zoekt voor voeding en leefstijl. Met goede 
voeding legt u een belangrijke basis voor 
een gezond en plezierig leven.”
(Charlotte Bijdevier, diëtist)
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THCBrielle wil al haar patiënten 
de best mogelijke en voor ieder
een toegankelijke tandheelkun
dige zorg bieden. Wij richten ons 
op inwoners van Brielle en omge
ving. De praktijk is onderdeel van 
de overkoepelende organisatie 
Tandvitaal. Tandarts Evert Tiel
rooij heeft zich bij deze orga
nisatie aangesloten en 
zorgt samen met zijn 
team voor optimale 
mondzorg. Bij onze 

vestiging bent u altijd in goede 
handen. THCBrielle beschikt over 
vier behandelkamers. Vele tand
heelkundige behandelingen zijn 
mogelijk in onze praktijk. 
U kunt dus altijd bij ons terecht 
voor een stralende lach en een 
gezond gebit.

e. (evert) Tielrooij
Tandarts

ConTaCT

Telefoon: 0181 – 488900

Fax: 0181 – 488905

E-mail: patient@thc-brielle.nl

Internet: www.tandvitaal.nl 

openInGsTIJden

Wij zijn geopend maandag t/m

vrijdag van 7.30 – 16.00 uur.

Voor spoedgevallen buiten

kantooruren kunt u 0900 – 7773222

bellen.

U vindt ons op de tweede etage.

Nieuwe patiënten kunnen zich 

telefonisch, per e-mail of via het 

inschrijfformulier op de website 

inschrijven.

Tandheelkundig 
Centrum Brielle
Een stralende lach voor iedereen

Tandheelkundig Centrum Brielle is een 
tandartspraktijk, die zich heeft gevestigd 
in Medisch Centrum Brielle. 

  tandheelkunde

de overkoepelende organisatie 
Tandvitaal. Tandarts Evert Tiel
rooij heeft zich bij deze orga
nisatie aangesloten en 
zorgt samen met zijn 
team voor optimale 
mondzorg. Bij onze 

voor een stralende lach en een 
gezond gebit.
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  tandheelkunde
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ConTaCT

Telefoon: 0181 – 488901

Fax: 0181 – 488905

E-mail: Brielle@levident.nl 

Internet: www.tandvitaal.nl

openInGsTIJden 

Wij zijn geopend maandag t/m

vrijdag van 7.30 – 16.00 uur.

Voor spoedgevallen buiten 

kantoor uren kunt u 0900 – 7773222 

bellen.

U vindt ons op de tweede etage.

Nieuwe patiënten kunnen zich 

telefonisch, per e-mail of via het 

inschrijfformulier op de website 

inschrijven.

Levident Brielle wil al haar  
patiënten de best mogelijke  
en voor iedereen toegankelijke 
tandheelkundige zorg bieden. 
De praktijk huisvest een moderne 
behandelkamer en een eigen 
tandtechnisch laboratorium.
Implantaatbehandelingen 
voor een klikgebit of een vaste 
 prothese vinden plaats bij Tand
heelkundig Centrum Brielle, dat 
ook gevestigd is in het Medisch 

Centrum. In deze moderne prak
tijk zijn naast implantologie vele 
andere behandelingen mogelijk. 
Kijk voor uitgebreide informatie 
bij THCBrielle in deze brochure.
Uiteraard is het laboratorium 
van Levident Brielle volgens 
 moderne maatstaven en richt
lijnen ingericht, waardoor wij 
hoogwaardige kwaliteit leveren.
Wij richten ons op inwoners van 
Brielle en omgeving.

Levident Brielle
Een stralende lach voor iedereen

Bij Levident Brielle kunt u terecht voor alle behandelingen 
en reparaties aan uw (gedeeltelijke) uitneembare prothese. 
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Inschrijfformulier nieuwe klant Apotheek Medisch Centrum Brielle
Ja, graag maak ik (maken wij) gebruik van de mogelijkheid ons in te schrijven in Apotheek MCB.

U kunt dit formulier gratis opsturen. Ons gratis postadres is: Apotheek MCB, Antwoordnummer 1131, 3230 WB BRIELLE

Familienaam Voorvoegsel

Straat Huisnummer

Plaats Postcode

Telefoon - thuis Mobiel 06 E-mail adres

Voorletters Geboortedatum Achternaam M/V

Gezinslid 1 

Gezinslid 2 

Gezinslid 3 

Gezinslid 4 

Gezinslid 5 

Gezinslid 6 

Gezinslid 7 

Toegangspas Pillenpin (hokje aankruisen a.u.b.)

   JA, ik wil een toegangspas aanvragen voor de mogelijkheid om mijn medicijnen 

24 uur per dag, 7 dagen per week, ook via de Pillenpin te kunnen betrekken. 

Daarvoor heb ik mijn email-adres en mijn mobiele nummer hierboven ingevuld.

   NEE, ik wil mij WEL inschrijven, maar ik hoef GEEN toegangspas tot de Pillenpin. 

Dat kan eventueel ook later.

Plaats: Datum: Naam ondertekenaar: Handtekening:

Toegangspas PillenPin
Toegang tot de PillenPin, 24 uur per dag, 7 dagen per week

1. Knip het inschrijfformulier uit
2. Vul de gegevens in
3.  Vouw het inschrijfformulier dicht (op de aangegeven vouwlijn 

op de achterzijde van het formulier)
4. Niet of plak de bon dicht
5. Inleveren in de apotheek of op de bus doen

Dichtvouwen en nieten noodzakelijk uit privacyoverwegingen!
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Apotheek MCB 
Antwoordnummer 1131
3230 WB BRIELLE
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Praktijk voor Fysio-, Manuele-, 
Bekken- en Sporttherapie
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Het Van Weel-Bethesda Ziekenhuis is onderdeel van CuraMare. Van Cura-
Mare maken deel uit Stichting CuraMare, Stichting Het Van Weel-Bethesda 
Ziekenhuis, Stichting Zorg en Verpleging Goeree-Overfl akkee, Stichting 
Nathalia en Stichting Ondersteunende Diensten CuraMare.

Medisch Centrum Brielle
Amer 21
3232 HA Brielle
info@medischcentrumbrielle.nl
www.medischcentrumbrielle.nl 
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