René de Wijse Podologie

de Ziekte van Parkinson, behandeling bij
afasie, slikproblemen bij volwassenen, en

Podologie staat letterlijk voor voetkunde

Kruip, Praktijk voor kinderen jeugd psychotherapie

Psychologenpraktijk Derksen
& Klein Herenbrink

dysarthrie.

en richt zich op alle voetklachten en

De praktijk is gespecialiseerd in hulp aan

Psychologenpraktijk Derksen & Klein

daarnaast op klachten die vanuit de voeten

Meer informatie

kinderen en jongeren in de leeftijd van 0 t/m

Herenbrink is er voor kinderen, jongeren

kunnen komen, zoals gewrichts-, rug- en

www.logopedieroosthermsen.nl

18 jaar en hun omgeving (ouders, school).

en volwassen en biedt hulp bij angsten,

nekklachten. De behandelingen bestaan

Wij zijn bereikbaar op locatie Oosterhout

Redenen van aanmelding kunnen bijvoor-

gedragsproblemen, slaapklachten,

uit een uitgebreid voetonderzoek, een

tel: 024-6759728 of ons algemeen

beeld zijn: stemmings- en angstklachten,

stemmingsproblemen, relatie- en gezins-

loopanalyse en het maken van voetscans.

nummer: 0481-454797

gedragsproblemen, problemen op school,

problemen, psychosomatische klachten,

Na dit onderzoek worden er, indien nodig,

(concentratieproblemen), problemen in de

traumaverwerking, eetproblemen, opvoe-

aan de hand van de klachten en de

sociale omgang, vermoeden van ADHD/

dingsproblemen en andere klachten. Wij

autisme, psychosomatische klachten

bieden zowel generalistische basis-GGZ als

(hoofdpijn, buikpijn), ontwikkelingsproblemen

specialistische GGZ. Regelmatig worden er

voetscans correctiezolen gemaakt.
Podologie wordt door de meeste

Diëtist Nienke van den
Bekerom

zorgverzekeraars geheel of gedeeltelijk

bij het jonge kind (0 t/m 4 jaar) en problemen

groepen opgestart voor zowel volwassenen

Een diëtist is de deskundige op het

in de gezinssfeer. Binnen de praktijk bestaat

als kinderen en jongeren: Mindfulness,

gebied van voeding en aan voeding

de mogelijkheid om onderzoek te verrichten

Sociale Vaardigheden en de Kortdurende

Meer informatie

gerelateerde gezondheidsproblemen,

naar de achtergrond van de klachten, alsme-

Psychodynamische groep. Ook doen wij

www.renedewijsepodologie.nl

zoals diabetes, hart en vaatziekten,

de het behandelen ervan. Bovendien bestaat

allerlei soorten diagnostiek, bijvoorbeeld

en voor het maken van een afspraak tel:

over- en ondergewicht, darmklachten

er nauwe samenwerking met de huisartsen,

rondom AD(H)D en dyslexie.

026-3273546 of 06-53587771

en eetproblemen. U kunt bij mij terecht

scholen en andere hulpverleningsinstanties.

vergoed.

voor een voedings- of dieetadvies en

Logopediepraktijk Roost /
Hermsen

Meer informatie

persoonlijke begeleiding hierbij. Op

Meer informatie

www.derksenkleinherenbrink.nl

verwijzing van een (huis)arts wordt de

www.kruipkindenjeugd.praktijkinfo.nl

Voor het maken van een afspraak kunt u

begeleiding door de zorgverzekeraar

of tel: 024-6453885

ons dagelijks bereiken op tel: 0481-463127

geheel of gedeeltelijk vergoed. Indien nodig
Logopedie houdt zich bezig met alles wat

is een huisbezoek mogelijk.

te maken heeft met communicatie, taal,
spraak, stem, gehoor en slikken. Wij zijn een

Meer informatie

allround logopediepraktijk voor jong en oud.

www.dietistbeterinbalans.nl

Wij zijn gespecialiseerd in: eet- en

Voor meer informatie of het maken van

drinkproblemen bij (jonge) kinderen (pre

een afspraak kunt u mij bereiken op:

verbale logopedie), niet of slecht sprekende

tel: 06-28121485 of email:

jonge kinderen en diverse spraak-

nienke@dietistbeterinbalans.nl

ONS Gezondheidserf
Praktijkinformatie

taalproblemen bij kinderen. Stotteren,
dyslexie, stemproblemen bij (jong)
volwassenen. Vroegtijdige behandeling bij

onsgezondheidserf.nl

Ons gezondheidserf

Locaties

Huisartspraktijk Oosterhout

Fysiotherapie de Enk

Oefentherapie Cesar De Lint

Gezondheid en gezondheidszorg heeft

Van Boetzelaerstraat 8

• mw. E. van der Wielen en dhr. F. Weimer

De Enk is een fysiotherapiepraktijk

Bij ons kunt u terecht voor algemene

voor bijna iedereen een hoge prioriteit.

• Buurtzorg

•	mw. I. Nobacht-Wagenvoort en dhr. H. Beekwilder

met twee vestigingen in Oosterhout

lichamelijke klachten (rug/nek/schouder-

De ontwikkeling en de bouw van de Vinex

• Kruip, Praktijk voor kinder- en

• mw. A. Uijen en dhr. T. olde Hartman

en Elst. Naast reguliere fysiotherapie

klachten, orthopedische en neurologische

• mw. S. Ligthart en dhr. J. Stevens

bieden wij ook specialisaties als

klachten). Onze specialisaties zijn: baby/

kindertherapie, manuele therapie,

kinderoefentherapie, psychosomatische

sportfysiotherapie en haptonomie.

oefentherapie, zwangerschaps- en

Wij begeleiden zwangere vrouwen en

bekkenproblematiek, incontinentietraining,

locatie de Waalsprong is nog steeds

jeugdpsychotherapie

in volle gang. In de komende jaren zal

• Logopediepraktijk Roost / Hermsen

het aantal inwoners blijven groeien.

• Psychologenpraktijk Derksen &

Al deze mensen moeten dicht bij huis

verzorgen de huisartsenzorg in Oosterhout, Nijmegen- Noord en Slijk Ewijk.

Klein Herenbrink

voorzien worden van laagdrempelige en

vrouwen met bekkenproblematiek.

bedrijfsoefentherapie, Medical Kinetics en

makkelijk herkenbare gezondheidszorg.

Van Boetzelaerstraat 12

Openingstijden	Maandag tot en met vrijdag van 8.00 - 17.00 uur

Onze kinderfysiotherapeuten hebben

Mindfulness.

Daarom hebben de huidige eerstelijns

• Huisartsen

		

veel contact met scholen om in een

Er vindt structureel overleg plaats met

zo vroeg mogelijk stadium eventuele

huisartsen, psychologen, logopedie,

bewegingsachterstanden te ontdekken.

scholen en consultatiebureauartsen.

disciplines hun krachten gebundeld
in ONS Gezondheidserf. Het
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gezondheidscentrum van Oosterhout,

• Diëtist Nienke van de Bekerom

Nijmegen-Noord en Slijk-Ewijk.

Beter in Balans
• René de Wijse Podologie

In deze folder staan de verschillende

• Huisartsen

Bel 024-3792844

Spoedgevallen overdag

Bel 024-3792844 en kies 1

Spoedgevallen buiten praktijkuren

Huisartsenpost Nijmegen (CIHN)

In onze benadering zijn persoonlijke

		

Bel 0900-8880

aanpak en aandacht voor het individu onze

Meer informatie

belangrijkste peilers.

www.cesartherapiedelint.nl

Spreekuren

Uitsluitend volgens afspraak

M. de Lint, N. de Schepper, E. Vlaanderen

(Herhaal) recepten	Via de website, onze app of lege verpakking,

Meer informatie

en D. Bükim kunt u dagelijks bereiken op

beschreven. Voor meer informatie
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voorzien van uw naam, voor 10.00 uur in de

www.fysio-de-enk.nl of tel: 024-3481626

tel: 024-3483329 of 024-3239957

verwijzen we naar de eigen folders van de

• Oefentherapie Cesar De Lint

		

brievenbus doen.

hulpverleners.

• Fysiotherapie de Enk

hulpverleners van ONS Gezondheidserf

• Sparkcentres

EHBO	Voor eerste hulp kunt u altijd direct terecht
(als het mogelijk is eerst even bellen).

Hogeschool van Arnhem en Nijmegen

Meer informatie: www.huisartsenoosterhoutgld.nl
Huisartspraktijk Oosterhout
Van Boetzelaerstraat 12
6515 JD Nijmegen

