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De huisartsen van Gezondheidscentrum Reeshof  
zij geaccrediteerd door het  
Nederlands Huisartsen Genootschap.  
Als patiënt wilt u er zeker van zijn  
dat uw huisarts u de best mogelijke  
zorg verleent. Met dit keurmerk  
laat een huisartsenpraktijk zien dat  
zij kwaliteit belangrijk vindt en dat zij  
blijvend en systematisch werkt aan verbetering. 
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HUISARTSENPRAKTIJKEN 
 
Huisartsenpraktijken 
Stokmans / Hendriks /  Rodenburg / 
Hoefnagels    Zomer 
 
Dubbeldamstraat 10  Dubbeldamstraat 8 
5043 GM Tilburg   5043 GM Tilburg 
Tel. (013) 57 00 300  Tel. (013) 57 00 124 
www.gcreeshof.nl    www.gcreeshof.nl  
 
Spoednummer voor  
beide praktijken:    (013) 57 03 580 
 
Huisartsen    Huisartsen 
Ad Stokmans   Annelieke Rodenburg  
Hillary Hendriks   Henri Zomer 
Kim Hoefnagels   Marieke van Dongen 
 
Assistentes    Assistentes 
Jannie Brünken   Toos Roosen 
Mariëlle van Engelen  Sheila Rops  
Joan van Loon    Hanneke van der Schoot 
Marion Raasen    Saskia van Staak 
Esther Stoop    Cansel Yorulmaz  
   
Praktijkondersteuners voor beide praktijken 
Kristel de Hulster (POH somatiek)  
Anita Remie (POH somatiek) 
Carin van Egmond (POH-GGZ) 
Hans Vermeltfoort (POH GGZ) 
Rob Roselle (POH jeugd) 
Jenny Souren (praktijkverpleegkundige ouderenzorg) 
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SPREEKUUR 
 
Voor een afspraak bij de huisarts kan op werkdagen 
tussen 08.00 en 10.00 uur gebeld worden met de 
assistentes. In verband met de tijdsplanning vraagt de 
assistente waar u voor komt. 
Een gemiddeld consult duurt 10 minuten. Denkt u meer 
tijd nodig te hebben, bijvoorbeeld omdat u meerdere 
klachten heeft of omdat u last heeft van psychische 
klachten? Wilt u dit dan s.v.p. aangeven, dan wordt een 
dubbele afspraak voor uw ingepland. 
 
Na 10.00 uur kunt u telefonisch contact opnemen voor het 
opvragen van uitslagen, aanvragen van (herhaal)recepten, 
etc. De spoedlijn is de gehele dag bereikbaar voor 
levensbedreigende zaken. 
 
Spreekuur assistentes 
 
Op afspraak kunt u bij de assistentes o.a. terecht voor  
bloeddrukcontroles, wondverzorging, wrattenbehandeling, 
oren uitspuiten, uitstrijkjes, zwangerschapstests, controle 
van urine, injecties en EHBO. 
 
Balie huisartsen 
 
De patiënten van de huisartsen Stokmans, Hendriks en 
Hoefnagels kunnen terecht bij de eerste balie rechts.  
De patiënten van de huisartsen Rodenburg en Zomer 
kunnen terecht bij de laatste balie rechts.  
Bij de balie van uw eigen huisarts kunt u zich o.a. melden 
voor uw afspraak of voor het maken van een nieuwe 
afspraak. 
De balies zijn van 12.30 – 13.30 uur gesloten i.v.m. 
lunchpauze. 
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SPOEDGEVALLEN 
 
Wanneer elke seconde telt 
 
Bel 112. 
 
Spoedlijn huisartsen 
 
Van maandag t/m vrijdag is er van 08.00 – 17.00 uur in 
het gezondheidscentrum altijd een huisarts aanwezig voor 
spoedeisende gevallen. 
U kunt dan telefonisch contact opnemen met het 
praktijknummer: 
Praktijk Stokmans/Hendriks/Hoefnagels: 
Tel. (013) 57 00 300 
Praktijk Rodenburg/Zomer: 
Tel. (013) 57 00 124. 
 
Indien u kiest voor de optie ‘spoed’, wordt u direct 
doorverbonden met een van de assistentes. Deze optie 
echter alleen gebruiken bij levensbedreigende situaties. 
Ook kunt u rechtstreeks de spoedlijn bellen, 
tel. (013) 57 03 580. 
 
Avond- en weekenddienst 
 
Gedurende de avonden (17.00 – 08.00 uur), weekenden 
en feestdagen kan voor dringende gevallen contact 
opgenomen worden met: 
Centrale Huisartsenpost Tilburg 
Tel. 085 – 53 60 300. 
De huisartsenpost werkt uitsluitend op afspraak. 
Indien uw klacht niet urgent is, dan kunt u van maandag 
tot en met vrijdag bij uw eigen huisarts terecht. 
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(HERHAAL) RECEPTEN 
 
Recepten 
 
Recepten graag aanvragen voor 11.30 uur via het 
telefoonnummer van uw huisartsenpraktijk: 
Praktijk Stokmans/Hendriks/Hoefnagels: 
Tel. (013) 57 00 300 
Praktijk Rodenburg/Zomer: 
Tel. (013) 57 00 124. 
De medicijnen staan dan de dag erna vanaf 14.00 uur 
klaar bij de apotheek.  
Indien u van uw huisarts een nieuw recept ontvangt, dan 
kunt u dit - indien voorradig - direct ophalen bij de 
apotheek.  
 
Herhaalrecepten 
 
Herhaalrecepten kunt u aanvragen via de receptenlijn van 
de huisarts. Bel hiervoor uw eigen huisartsenpraktijk.  
Hiervoor geldt: indien een herhaalrecept voor 14.00 uur 
wordt aangevraagd, dan staan de medicijnen 2 dagen 
erna vanaf 14.00 uur klaar bij de apotheek. 
U kunt herhaalrecepten ook online aanvragen via onze 
website: www.gcreeshof.nl 
 
Tips voor het aanvragen van (herhaal)recepten 
 
 Wacht niet tot het laatste moment met het aanvragen  

van (herhaal)recepten. De apotheek heeft dan rustig 
de tijd om uw medicijnen klaar te zetten of te bereiden. 

 Houd bij het aanvragen van (herhaal)recepten 
rekening met eventuele vakanties of afwezigheid van 
uw huisarts: zie ‘nieuws’ op onze website - 
www.gcreeshof.nl 
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HUISARTSEN 
 
Patiënten kunnen hun voorkeur  
uitspreken voor een eigen huisarts. 
 
De praktijkorganisatie van alle  
huisartsen in het gezondheids- 
centrum verloopt op dezelfde manier.  
Bij vakanties en nascholingen  
vervangen ze elkaar. 
 
De bezetting van de huisartsen is  
momenteel als volgt: 
 

Huisarts BIG nummer Spreekuur op 

  Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag 

 
 

     

H. Hendriks 89055663001 ochtend hele dag ochtend hele dag - 

K. Hoefnagels 09915429201 hele dag hele dag - - hele dag 

A. Stokmans 49024118301 hele dag ochtend hele dag hele dag ochtend 

A. Rodenburg  89047184801 hele dag hele dag - hele dag hele dag 

H. Zomer 89025107901 hele dag hele dag - hele dag hele dag 

M. van Dongen* 29918019901 - - hele dag - - 

 
*  Marieke van Dongen is als waarnemend huisarts op woensdag werkzaam in de 
praktijk van de huisartsen Rodenburg/Zomer.  

 
We vinden het erg belangrijk dat er ook in de toekomst 
voldoende huisartsen zijn. Daarom heeft het gezondheids-
centrum opleidingsplaatsen voor een AIOS (arts in 
opleiding tot specialist huisartsgeneeskunde), welke 
zelfstandig spreekuren doet. Mocht dit nodig zijn, dan kan 
de AIOS altijd advies vragen aan een van de aanwezige 
huisartsen. 
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DOKTERSASSISTENTES 
 
Uw contact met de huisartsenpraktijken  
verloopt altijd via een van de assistentes. 
Vaak kunnen zij u helpen, zonder dat de  
huisarts wordt ingeschakeld.  
Bijvoorbeeld als het gaat om veel  
voorkomende vragen over verkoudheid,  
griep, medicijnen, zwangerschap en  
diarree. 
Op afspraak kunt u bij de  
assistentes onder meer terecht  
voor controle van urine, zwanger- 
schapstests, injecties, oren  
uitspuiten, uitstrijkjes, verbinden  
van wonden, hechtingen verwijderen,  
EHBO en wrattenbehandeling. 
      
Verder werkt er regelmatig, onder  
begeleiding van de assistentes, een  
stagiaire van de opleiding voor doktersassistente in ons 
gezondheidscentrum. 
 
PRAKTIJKMANAGER 

Praktijkmanager Sylvia Weekers ontlast de  
huisartsen  door taken uit te voeren die bij de  
interne bedrijfsvoering horen, zoals personeels- 
zaken, contractbeheer, accreditatie en het  
plannen en voorbereiden van overleg- 
momenten. Sylvia heeft ook een rol in het  
aangaan en onderhouden van contacten met  
andere zorgverleners in de wijk voor een  
optimale samenwerking.  
Zij is bereikbaar via: 06 - 51 11 58 40. 
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PRAKTIJKONDERSTEUNERS SOMATIEK   
 
De praktijkondersteuners  
Anita Remie en Kristel de Hulster  
zijn werkzaam voor alle huisartsen  
in het gezondheidscentrum.  
De praktijkondersteuners zijn  
opgeleid om specifieke taken van  
de huisartsen over te nemen.  
Hun werkzaamheden gebeuren  
onder verantwoordelijkheid van de  
huisartsen. 
 
De praktijkondersteuners hebben  
extra tijd, kennis en vaardigheden  
om patiënten met o.a. hoge  
bloeddruk, suikerziekte en longproblemen te begeleiden. 
Ook geven zij ondersteuning bij het stoppen met roken en 
hebben ze een spreekuur voor mensen die zich willen 
laten testen op een SOA (geslachtsziekte).  
Regelmatig houden de praktijkondersteuners preventieve 
onderzoeken, o.a. voor hart- en vaatziekten, COPD en 
obesitas.  
 
Bereikbaarheid praktijkondersteuners somatiek 
 
Gezondheidscentrum Reeshof 
Doesburgstraat 10 
5043 GC Tilburg 
Tel. (013) 57 17 954 
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PRAKTIJKONDERSTEUNERS GGZ  
 
Praktijkondersteuners-GGZ  
(geestelijke gezondheidszorg)  
Hans Vermeltfoort en  
Carin van Egmond hebben  
ruime ervaring in de begeleiding  
van mensen met psychische  
problemen.  
Verwijzing vindt plaats via de  
huisarts.  
Zij bieden ondersteuning op de  
volgende manier: 
 problemen op een rijtje krijgen; 
 kortdurende behandelingen in opdracht van de 

huisarts; 
 uitzoeken van de beste verwijzing; 
 overbrugging wachttijden bij verwijzing naar de 

tweede lijn; 
 begeleiding van mensen met een chronische 

psychische aandoening. 
Na verwijzing kunt u een afspraak maken via de 
doktersassistentes. 
 
Bereikbaarheid praktijkondersteuners GGZ 
 
Gezondheidscentrum Reeshof 
Dubbeldamstraat 8-10 
5043 GM Tilburg 
Tel. (013) 57 00 300  
voor patiënten van praktijk Stokmans/Hendriks/Hoefnagels 
Tel. (013) 57 00 124 
voor patiënten van praktijk Rodenburg/Zomer. 
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PRAKTIJKONDERSTEUNER JEUGD 
 
Het zorgnetwerk bij jongeren is  
bijzonder complex met veel  
verschillende gespecialiseerde  
zorgaanbieders.  
Om de huisartsen van  
Gezondheidscentrum Reeshof te  
helpen bij deze problematiek hebben  
zij een POH-jeugd. 
 
Rob Roselle, onze praktijkondersteuner  
jeugd, houdt spreekuur voor jongeren  
en gezinnen met psychosociale  
problemen. Hij werkt hierbij intensief  
samen met de jeugdarts en jeugd- 
verpleegkundige, omdat ook de school een belangrijke rol 
speelt bij kinderen met psychosociale problemen. 
Op zijn spreekuur komen kinderen en gezinnen met 
klachten als angst, somberheid, ADHD, gedrags-
problemen, zorgen over/in de thuissituatie en sociale 
problemen. 
Na verwijzing door de huisarts kan een afspraak gemaakt 
worden via de doktersassistentes. 
 
Bereikbaarheid praktijkondersteuner jeugd 
 
Gezondheidscentrum Reeshof 
Dubbeldamstraat 8-10 
5043 GM Tilburg 
Tel. (013) 57 00 300  
voor patiënten van praktijk Stokmans/Hendriks/Hoefnagels 
Tel. (013) 57 00 124 
voor patiënten van praktijk Rodenburg/Zomer 
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PRAKTIJKVERPLEEGKUNDIGE OUDERENZORG 
 
Jenny Souren, praktijkverpleegkundige  
ouderenzorg, bezoekt mensen van 75 jaar  
en ouder thuis. Tijdens het huisbezoek  
wordt besproken hoe het met de oudere  
gaat. Met dit consult willen de huisartsen  
mensen van 75 jaar en ouder helpen  
om met passende hulp en ondersteuning  
zo gezond en zelfredzaam mogelijk in de  
eigen woonomgeving ouder te worden.  
Onderwerpen die besproken worden zijn  
onder andere lichamelijke beperkingen,  
medicijngebruik, vergeetachtigheid,  
bewegen, vallen, vervoer, zelfzorg en  
sociale activiteiten. De praktijkverpleegkundige bespreekt 
met de huisarts wat er uit de bezoeken naar voren is 
gekomen. Zo nodig kan de huisarts doorverwijzen 
naar een andere hulpverlener.  
Bij verschillende ouderen komt de verpleegkundige elke 3 
maanden op huisbezoek. Op deze manier blijft de huisarts 
op de hoogte en krijgen mogelijke (toekomstige) 
problemen nadere aandacht.   
 
Bereikbaarheid praktijkverpleegkundige ouderenzorg 
 
Gezondheidscentrum Reeshof 
Dubbeldamstraat 8-10 
5043 GM Tilburg 
Tel. (013) 57 00 300  
voor patiënten van praktijk Stokmans/Hendriks/Hoefnagels 
Tel. (013) 57 00 124 
voor patiënten van praktijk Rodenburg/Zomer 
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MIJN GEZONDHEID.NET 
 
MijnGezondheid.net is uw persoonlijke zorgdossier op 
internet en biedt u de mogelijkheid gezondheidszaken 
makkelijk en snel te regelen. 

MijnGezondheid.net biedt de volgende mogelijkheden: 
 een afspraak inplannen bij uw huisarts 
 een medisch dagboek bijhouden 
 online een vraag stellen aan uw huisarts 
 inzicht in uw medische dossier 
 herhaalmedicatie bestellen 
 inzicht in uw onderzoeksuitslagen. 

  
Inloggen 
 
Het is belangrijk dat uw medische gegevens goed 
beveiligd zijn. Daarom gebruikt u uw DigiD met sms-
functie om in te loggen. 
DigiD wordt gebruikt door overheden en instanties die 
overheidstaken uitvoeren, om gebruikers van online 
diensten te legitimeren. DigiD met sms-functie is het 
hoogste zekerheidsniveau dat DigiD op dit moment 
aanbiedt. Omdat u de enige bent die uw gebruikersnaam, 
wachtwoord en de sms-code kent, weten we zeker dat we 
echt met u te maken hebben. 
 
Wenst u gebruik te maken van de mogelijkheden van 
MijnGezondheid.net (MGN), dan moet u zich eenmalig 
aanmelden bij de praktijk van uw eigen huisarts. 
Daar is ook aanvullende informatie over deze dienst 
beschikbaar. 
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REIZIGERSADVIES  
 
Huisartsen H. Hendriks en A. Rodenburg, en 
doktersassistente J. van Loon, hebben zich 
gespecialiseerd in het geven van reisadvies. Onze 
praktijken zijn aangesloten bij het Landelijk 
Coördinatiecentrum Reizigersadvisering. Tevens 
beschikken wij over een Gele Koorts stempel. 
 
Hoe gaat het in zijn werk? 
 
U kunt bellen voor een afspraak. Na het maken van de 
afspraak ontvangt u een bevestiging per mail, inclusief 
een anamneseformulier. Gelieve dit formulier in te vullen 
voordat u naar de afspraak komt. 
U kunt vooraf al checken of uw zorgverzekeraar t.z.t. de 
vaccinaties vergoedt. Het (resterende) bedrag kunt u per 
bank overmaken. De factuur hiervoor ontvangt u per mail. 
De tarieven voor de vaccinaties kunt u checken op 
de prijslijst. Zie hiervoor de website: 
https://www.reisprik.nl/vaccinaties-gratis.html 
 
Het reizigersconsult 
 
Tijdens dit consult krijgt u uitleg en adviezen om ziekte 
tijdens uw vakantie te voorkomen. Daarnaast krijgt u de 
benodigde vaccinaties toegediend. Eventueel is een 
vervolgconsult nodig om de overige vaccinaties toe te 
dienen. Uiteraard doen wij er alles aan om het aantal 
consulten zoveel mogelijk te beperken. Tot slot vullen wij 
een vaccinatieboekje in zodat u in de toekomst weet welke 
vaccinaties u gehad heeft. 
Middels het reisadvies proberen we uw verblijf zo 
aangenaam alsook zo veilig mogelijk te maken.  
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NO-SHOW REGELING 
 
Het is voor een huisartsenpraktijk vervelend als een 
patiënt niet op een afspraak verschijnt. Dat betekent 
tijdverlies en omzetderving voor de huisarts. Bovendien is 
het erg vervelend dat er op dat moment niet iemand 
anders kon worden geholpen. Om het aantal niet-
nagekomen afspraken terug te dringen en om de 
misgelopen inkomsten te compenseren, geldt er een 
‘wegblijf-tarief’. 

Indien wij met u een afspraak hebben gemaakt dan 
rekenen we op uw komst. Mocht u onverwacht verhinderd 
zijn, dan dient deze afspraak tenminste 24 uur voor 
aanvang afgezegd te worden. Is de afspraak niet tijdig 
afgezegd (ongeacht de reden), of verschijnt u zonder 
bericht niet op de afspraak, dan brengen wij het consult bij 
u in rekening. U krijgt dan van ons een nota thuis 
gestuurd. 

Het wegblijftarief is vastgesteld op € 15,- voor een consult 
en € 25,- voor een dubbel consult. Consulten bij onze 
praktijkondersteuner somatiek zijn vaak en bij de 
praktijkondersteuner GGZ zijn altijd een dubbel consult. 
Dit bedrag is opgebouwd uit de kosten van een regulier 
consult plus de gebruikelijke buitengerechtelijke 
incassokosten. 

Deze rekening wordt niet door de zorgverzekeraar 
vergoed en dient u zelf te betalen. 
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TOESTEMMING VOOR HET UITWISSELEN  
VAN UW MEDISCHE GEGEVENS  
 
Het LSP (Landelijk Schakelpunt) zorgt voor snelle en 
betrouwbare elektronische uitwisseling van medische 
gegevens. Zorgverleners, zoals een huisarts of apotheek, 
kunnen hun computersysteem aansluiten op het 
beveiligde netwerk van het LSP. 
 
Toestemming 
 
Als u daarvoor toestemming heeft  
gegeven, dan geeft uw huisarts  
en/of apotheek door aan het LSP  
dat er gegevens over u beschik- 
baar zijn. Andere zorgverleners  
kunnen dan uw actuele medische gegevens opvragen. 
Dat mag alleen als het nodig is voor uw behandeling. Zo 
beschikken zorgverleners snel over de juiste informatie en 
kunnen ze u de juiste zorg geven. Ook ’s avonds en in het 
weekend. 

Wilt u uw toestemming geven (of juist niet)? 
 
Graag vragen we u om aan onze doktersassistente door 
te geven of u wel of geen toestemming geeft voor het 
uitwisselen van informatie.  
U kunt het ook zelf regelen via de website: 
https://www.volgjezorg.nl/toestemming 
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DEELNAME WETENSCHAPPELIJK ONDERZOEK  
 
De huisartsen van GC Reeshof doen mee aan het 
verzamelen van gegevens voor wetenschappelijk 
onderzoek door het Nederlands instituut voor onderzoek 
van de gezondheidszorg (Nivel).  
 

 

Het Nivel kent een zeer strikt privacybeleid en ontvangt 
van ons geen informatie waarmee patiënten direct 
geïdentificeerd kunnen worden. U kunt bij ons hieromtrent 
informatie opvragen en ook uw eventuele bezwaar laten 
registreren. 

Meer informatie kunt u vinden op de website van Nivel 
Zorgregistraties eerste lijn: 
https://www.nivel.nl/nl/nivel-zorgregistraties-eerste-
lijn/nivel-zorgregistraties-eerste-lijn 
Op deze website staat ook aanvullende informatie over 
de privacybescherming. 
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NIET TEVREDEN OF KAN IETS BETER? 
LAAT HET ONS WETEN! 
 
Wij doen ons uiterste best om u zo goed mogelijk te 
helpen. Desondanks kan er iets mis gaan. Als dat gebeurt, 
willen wij het graag van u horen. We kunnen dan samen 
proberen dit op te lossen. Een gesprek kan veel 
verhelderen en vaak leidt dat direct tot een oplossing. 

Vindt u het moeilijk om uw onvrede met uw huisarts te 
bespreken? Dan kunt u het klachtenformulier op onze 
website invullen:  
https://www.gcreeshof.nl/huisarts/een-klacht-melden  

Klachtenfunctionaris 
Lost het contact met de praktijk of hulpverlener uw klacht 
niet op of wenst u bemiddeling bij de afhandeling van uw 
klacht? Dan kunt u uw klacht indienen bij een 
onafhankelijke en onpartijdige klachtenfunctionaris 
van SKGE, de klachtenorganisatie waarbij onze 
huisartsen zijn aangesloten: https://www.skge.nl/patienten  
De klachtenfunctionaris zoekt samen met u naar een 
oplossing van uw klacht of probleem en kan proberen bij 
de klacht te bemiddelen. De klachtenfunctionaris kiest 
geen partij en heeft daarom geen oordeel. Alles wat u de 
klachtenfunctionaris vertelt is vertrouwelijk. 

Geschilleninstantie 
Als u er met uw huisarts en met bemiddeling door de 
klachtenfunctionaris niet uit komt, kunt u een uitspraak 
over uw klacht vragen bij de geschilleninstantie 
huisartsenzorg. Deze onafhankelijke commissie bestaat 
uit een voorzitter (jurist) en uit leden namens de patiënten 
en namens de huisartsen. De commissie wordt bijgestaan 
door een ambtelijk secretaris die ook jurist is. 
Het oordeel van de geschilleninstantie is bindend. 
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APOTHEEK DE REESHOF 
 
Dubbeldamstraat 2 
5043 GM Tilburg 
Tel. (013) 57 00 056 
E-mail:  info.reeshof@ezorg.nl 
Website:  www.apotheekdereeshof.nl   
 
Apothekers 
Mevr. M. van der Wegen-van Roy 
Mevr. N. Maas-van de Sande 
 
Openingstijden 
Apotheek de Reeshof is van maandag t/m vrijdag 
geopend van 08.00 – 17.30 uur. 
Op zaterdag kunt u voor spoedrecepten van  
09.00 – 12.00 uur terecht bij Apotheek Heyhoef. 
Recepten die reeds aangevraagd zijn via de receptenlijn 
kunnen uitsluitend op werkdagen tussen 08.00 – 17.30 uur 
opgehaald worden bij Apotheek de Reeshof. 
 
Spoedgevallen buiten de openingstijden 
Gedurende de avonden (17.00 – 08.00 uur), weekenden 
en feestdagen kan voor dringende gevallen contact 
opgenomen worden met: 
De Dienstapotheek 
Lage Witsiebaan 2a 
5042 DA Tilburg 
Tel. 0900 – 23 57 323 
www.dienstapotheek-tilburg.nl 
 
Apotheek de Reeshof is HKZ gecertificeerd.  
Dit betekent dat de apotheek voldoet aan  
kwaliteitseisen en voortdurend werkt aan  
verbetering van het aanbod.  
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FYSIOTHERAPIE  
GEZONDHEIDSCENTRUM REESHOF 
 
Dubbeldamstraat 6 
5043 GM Tilburg 
Tel. (013) 57 01 701 
E-mail:  info@fysiotherapiegcreeshof.nl 
Website:  www.fysiotherapiegcreeshof.nl 
  
Fysiotherapeuten 
Patricia Bonants 
Irma van Eijndhoven 
Jeroen Fassaert 
Hugo van der Gouw 
Carla van Nunen 
Danique de Rooij 
Amir Sagharichiha  
Germa Spierings 
 
Afspraken  
Fysiotherapie Gezondheidscentrum Reeshof is tijdens 
werkdagen telefonisch bereikbaar van  
08.00 – 17.00 uur: tel. (013) 57 01 701. 
 
Behandeling vindt uitsluitend op afspraak plaats. 
In principe bestaat er geen wachtlijst en kan een 
behandeling op korte termijn worden ingepland. 
U kunt er ook op maandag- en woensdagavond, alsmede 
op zaterdag terecht voor behandeling. 
 
Mocht u een afspraak af moeten zeggen, dan graag 
minimaal 24 uur van tevoren. 
Dit kan telefonisch via (013) 57 01 701  
of door het antwoordapparaat in te spreken. 
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PSYCHOLOGIEPRAKTIJK REESHOF 
 
 
Doesburgstraat 10 
5043 GC Tilburg 
Tel. (013) 57 18 688 
E-mail:  secretariaat@psychologiepraktijkreeshof.nl  
Website:  www.psychologiepraktijkreeshof.nl  
 
Psychologen 
Anja de Bok 
Matthijs Blom 
Edith Blommerde 
Maaike Woestenberg 
 
Afspraken  
Afspraken kunnen gemaakt worden via de secretaresse: 
(013) 57 18 688. 
Op maandag, dinsdag en donderdag is de secretaresse 
van 8.30 – 10.00 uur telefonisch direct bereikbaar. 
Op de overige tijdstippen en dagen kunt u een boodschap 
inspreken en wordt u zo spoedig mogelijk terug gebeld. 
 
Mocht u een afspraak af moeten zeggen, houdt er dan 
rekening mee dat een afspraak die binnen 24 uur wordt 
afgezegd bij u in rekening wordt gebracht.  
Afzeggen kan telefonisch (013) 57 18 688) 24 uur per dag 
door het antwoordapparaat in te spreken.  
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KINDER- EN JEUGDPSYCHOLOGIE  
 
Op maandag, uitsluitend voor verwijzingen van de 
huisartsen van Gezondheidscentrum Reeshof:                   
Doesburgstraat 10 
5043 GC Tilburg 
 
Dinsdag/donderdag: 
Abcovenseweg 19 
5051 PT Goirle 

Tel. (013) 51 82 264 
E-mail:  info@avanree.nl 
Website: www.avanree.nl 

Kinder- en jeugdpsychotherapeut 
Annelies van Ree   

Afspraken  
Afspraken kunnen gemaakt worden per mail:  
info@avanree.nl  
Ook kunt u telefonisch een afspraak maken via  
(013) 51 82 264. Spreek duidelijk uw naam en telefoon-
nummer in, en u wordt zo spoedig mogelijk terug gebeld. 

Behandelingen op maandag bij Gezondheidscentrum 
Reeshof zijn uitsluitend mogelijk met een doorver- 
wijzing van een van de huisartsen van ons 
gezondheidscentrum. 
Behandelingen op andere dagen (dinsdag of donderdag) 
of doorverwijzingen van andere huisartsen vinden 
plaats in de praktijk in Goirle. 
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JEUGDGEZONDHEIDSZORG  
GGD Hart voor Brabant 
 
Consultatiebureau  
locatie Gezondheidscentrum 
 
Dubbeldamstraat 4 
5043 GM Tilburg 
Tel. 0900 – 463 64 43 
(lokaal tarief; bereikbaar op werkdagen van  
08.00-17.00 uur, voor afspraken en al uw vragen) 
Website:  www.ggdhvb.nl/mijnkind  
 
Jeugdarts 
Marjolein Spijkers 
 
Jeugdverpleegkundigen  
Linda Höngens  
Marianne de Vries 
 
Inloopspreekuur 0 - 12 jaar 
Voor wegen, vragen en (voedings)adviezen is er elke 
dinsdag van 09.00 - 09.45 uur een inloopspreekuur bij de 
GGD in Gezondheidscentrum Reeshof.  
U kunt tijdens het inloopspreekuur binnenlopen zonder 
afspraak. 
 
GGD Hart voor Brabant is HKZ gecertificeerd. 
Dit betekent dat het consultatiebureau  
voldoet aan kwaliteitseisen en voortdurend  
werkt aan verbetering van het aanbod. 
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(KINDER)DIËTETIEK & LEEFSTIJLCOACHING 
 
Doesburgstraat 10 
5043 GC Tilburg 
Tel. 06 - 55 68 43 56 
E-mail:  g.bongers@gcreeshof.nl 
Website: www.gcreeshof.nl 
 
(Kinder)diëtist en leefstijlcoach 
Géjanne Bongers 
 

Afspraken 
Voor het maken van een afspraak belt u 06 - 55 68 43 56 
of mailt u naar: g.bongers@gcreeshof.nl 
Zorg dat u de volgende gegevens bij de hand heeft of 
doorgeeft: 
- uw naam, voorletter(s) en geboortedatum 
- uw Burger Service Nummer (BSN) 
- naam ziektekostenverzekering en inschrijfnummer. 
 
Géjanne Bongers heeft op dinsdag, donderdag en vrijdag 
(overdag en avond) voedingsspreekuur in Gezondheids-
centrum Reeshof (locatie Doesburgstraat 10). 
In overleg is een afspraak op een andere dag mogelijk. 

Mocht u een afspraak af moeten zeggen, dan graag 
minimaal 48 uur van tevoren telefonisch (naam en 
afspraakdatum eventueel inspreken op de voicemail).  
Of stuur een mail naar g.bongers@gcreeshof.nl o.v.v. 
afspraakdatum en naam. 
Mocht u te laat of niet afzeggen, dan is de diëtist helaas 
genoodzaakt een vergoeding in rekening te brengen. 
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PRIKPOST DIAGNOVUM 
 
Voor bloedprikken kunt u  
van maandag t/m vrijdag 
(7.00 - 8.30 uur) terecht  
in Gezondheidscentrum  
Reeshof. 
Neemt u plaats in de centrale  
wachtruimte; melden is niet nodig. 
Breng in elk geval het labaanvraagformulier mee (wordt 
verstrekt door uw zorgverlener) en een geldig legitimatie-
bewijs. 

Voor actuele/afwijkende openingstijden 
zie: www.diagnovum.nl  

Naast bloedafname verzorgt Diagnovum ook 
andere onderzoeken. U kunt er o.a. terecht voor een 
echografie, ECG (hartfilmpje), fundusfotografie 
(oogonderzoek bij diabetes) en verschillende keuringen. 

Voor vragen kunt u terecht bij het  
Klant Contact Centrum (KCC): 
013 - 539 36 36. 
Of stuur een mail naar: info@diagnovum.nl 
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OVERIGE SAMENWERKINGSPARTNERS 
BINNEN DE WIJK  

 
Een aantal hulpverleners dat noodzakelijk is voor  
een geïntegreerde zorg is niet gehuisvest  
binnen het gezondheidscentrum. Met hen wordt  
toch regelmatig overlegd om de zorg voor 
gemeenschappelijke patiënten op elkaar  
af te stemmen: 
 overige huisartsen in de wijk 
 Instituut voor Maatschappelijk Werk 
 Wijkverpleging van Thebe 
 Verzorgingshuis Reyshoeve / De Wever 
 ContourdeTwern 
 Sterk Huis 
 de ziekenhuizen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  
 


