
 
 

Huisartsenpraktijk Eikenbosch 
           013 – 533 21 65  
           Huisartsenpraktijk Hogenbosch  
           013 – 533 13 20  

Huisartsenpraktijk Koningshof 
           013 – 533 39 23  

Huisartsenpraktijk Tilanus & van der Kley  
           013 – 533 31 50  

-------------------------------------------------------------  
  
Apotheek De Lange Stight  013-5408080  
Thebe Thuiszorg                     088-1176773  

            Fysiotherapie                   013-5333307  

            Diëtetiek  
            De Voediëtist              06-40023438           
   Dito                                    013-7440384  
           Eerstelijns psychologie  
           Spel                             013-5041358  
           Pontifix                           013-5904099  
           Verloskunde Fam                   013-5391020  
           Oefentherapie Cesar                013-5116067  
           Podotherapie                              013-5110182   
           Echowonder                                013-5442217 
           Kinderfysiother. Move-ing     06-20448374 

 

 

  
  
  
  
  

                      Pandgang 2, 5057EA, Berkel-Enschot  
 

                        

                      ALGEMENE INFORMATIE  

  
                             HUISARTSEN  

                                  APOTHEEK   

                                 DOKTERSASSISTENTEN 

         PRAKTIJKONDERSTEUNER 

                                  PHYSICIAN ASSISTANT  
                                  THEBE THUISZORG                                   

                                 FYSIOTHERAPIE  

                                  EERSTELIJNS PSYCHOLOGIE  

                                  VERLOSKUNDE  

DIETETIEK OEFENTHERAPIE 

CESAR  

                        PODOTHERAPIE 

  BLOEDPRIKDIENST 

ECHOGRAFIE 

KINDERFYSIO                                                                          

                                   COACHING 

                                   LOGOPEDIE  



HUISARTSEN        

In Koningsoord zijn vier huisartsenpraktijken gevestigd.   

De reguliere werktijden in de week zijn tussen 8.00 en 17.00 uur. Op  elke 

donderdagmiddag vanaf 12.00u heeft één van de vier huisartsen 

“spoeddienst”. De huisartsen hebben uitsluitend spreekuur volgens afspraak. 

Indien u buiten kantoortijd dringend medische hulp  nodig heeft, geldt het 

volgende: de weekend-, avond- en nachtdiensten worden verzorgd door de 

Centrale Huisartsen Post (Midden-Brabant), ook wel CHP, telefoonnummer:  

085 - 53 60 300 

  

DOKTERSASSISTENTEN  

De doktersassistente staat de patiënt telefonisch als eerste te woord. Door te 

vragen naar de aard van de klachten maakt de assistente een inschatting hoe 

snel de patiënt op het  spreekuur moet komen. De assistenten zijn geschoold 

in het geven van medische adviezen en voeren in eigen spreekuren ook 

diverse verrichtingen uit.  

  

POH-S  en POH-GGZ ( PRAKTIJKONDERSTEUNER  SOMATIEK / GGZ )  

Een praktijkondersteuner ondersteunt de huisarts in de zorg voor de 

chronische patiënten. Zij is gespecialiseerd in de begeleiding van patiënten met 

diabetes mellitus (suikerziekte), hart- en vaatziekten, hoge bloeddruk en 

longziekten of psychische klachten  

  

PA ( PHYSICIAN ASSISTANT )  

De werkzaamheden van de PA lopen uiteen van geneeskundige basistaken 

tot medisch-specialistische taken op het vlak van anamnese, onderzoek en 

behandeling. Een PA is tevens bevoegd tot het verrichten van medische 

handelingen en het voorschrijven van medicatie.  

  

APOTHEEK DE LANGE STIGHT  

Zorg houdt zich niet aan openingsuren. Om u nog beter van dienst te zijn, kunt 
u 24/7 d.m.v. een kluisjessysteem uw geneesmiddelen ophalen. U kunt verger 
op onze website 24 uur per dag informatie krijgen over geneesmiddelen en 
gezondheid. Ook hebben wij een uitgebreide zelfzorgwijzer online met advies 
over het gebruik van vrij verkrijgbare zelfzorgmiddelen bij een aantal veel 
voorkomende aandoeningen. Via de website kunt u bovendien vragen stellen.  
  
 

 

BLOEDPRIKDIENST  

Op werkdagen wordt bloed afgenomen op de eerste  

verdieping van het gezondheidscentrum.  

Maandag tussen 7.30-9.30 uur 

Dinsdag t/m vrijdag 7.30-10.00 uur. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

THEBE THUISZORG  

De diensten wijkverpleging en verzorging worden aangeboden samen met het 

buurtteam Berkel-Enschot. Tot de diensten behoren hulp bij wassen, aan- en 

uitkleden, steunkousen, toiletgang en het toedienen van medicijnen. 

Daarnaast richten zij zich ook op wondzorg, palliatieve zorg en hulp bij 

dementie en diabetes.  

  

ECHOGRAFIE  

Vanuit Diagnostiek Brabant worden op maandagochtend echografische  

onderzoeken verricht.  

  

FYSIOTHERAPIE  

Voor alle vragen die te maken hebben met klachten bij het bewegen kunt u  

terecht bij het team Topfysiotherapie Berkel-Enschot Groels&Klijn.  
U kunt met en zonder verwijzing terecht bij de fysiotherapeut. 
 

EERSTELIJNS PSYCHOLOGIE  

Er zijn meerdere eerstelijns-psychologen met ieder hun eigen specialiteit. U kunt  

terecht bij Pontifix of SPEL.  

  

VERLOSKUNDE  

De verloskundige begeleidt de zwangere, haar partner en familie gedurende 

de zwangerschap, de bevalling en het kraambed. U kunt rechtstreeks een 

afspraak maken op het moment dat u zwanger bent.  

 

DIETETIEK  

Diëtisten zijn gespecialiseerd op het gebied van voeding en voedingspatronen. 

Zij adviseren, informeren en begeleiden mensen bij hun voeding en leefstijl. In 

Koningsoord kunt u terecht bij de diëtisten-praktijken Dito en de Voedietist.  
  
OEFENTHERAPIE CESAR  

De oefentherapeut behandelt en adviseert u op het gebied van houding en  

beweging in uw dagelijks leven: thuis, op het werk en tijdens hobby of sport. 

  

 PODOTHERAPIE  

Een podotherapeut behandelt mensen met voetklachten en/of klachten aan het 
bewegingsapparaat, die voortvloeien uit een afwijkend functioneren van de 
voeten. U kunt met en zonder verwijzing terecht bij de podotherapeut.  

  

ECHOWONDER  

Bij echowonder kun je terecht voor het maken van geslachtsbepalingen, 2D 
echo’s ( zwart-wit beelden ) en 3/4D echo’s ( gekleurde beelden ). We nemen 
uitgebreid de tijd om je kindje te bewonderen. Voor uitgebreide informatie kun 
je terecht op de website ( klik hiervoor op de link hieronder ). 
www.echowonder.nl  

 

 

KINDERFYSIOTHERAPIE MOVE-ING 

Wij vinden het belangrijk om ieder kind te zien als een individu die zich op zijn of 
haar eigen tempo ontwikkelt. Het kind staat altijd centraal! Het is van belang om 
tijdig motorische problemen te signaleren bij uw kind. Wilt u een eerlijke 
diagnose van uw kinderfysio? Neem dan snel contact op met het team van 
Move-Ing. Samen met ouders of verzorgers komen we tot een behandelplan dat 
bij het kind aansluit en waar ouders volledig achterstaan. 

 

  

 

STEUNKOUSEN ADVIES 

Voor al uw compressiehulpmiddelen, aan- en uittrekhulpmiddelen 

 

INZICHTBAAR 

Wil je meer rust, vertrouwen, verbinding, veerkracht ervaren in je leven? 
Systemische (familie)opstellingen is een werkvorm waarmee we op zoek gaan 
naar verborgen blokkades die jou ervan weerhouden voluit te leven. Die kunnen 
o.a. te maken hebben met relaties, familie, werk, gezondheid. 
Met een opstelling dring je snel door tot de kern van een probleem of vraag. 
Inzicht in en het ervaren van onderliggende blokkades geven je meer ruimte 
waardoor je jezelf en je leven meer in balans kunt krijgen.

http://www.echowonder.nl/


 


