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AED apparaten in Vinkel - waar hangen ze?
Dag en nacht bereikbaar: 
• Huisartspraktijk Vinkel - Weerscheut 71b
• De Groeiring - Zijlstraat 7
• Het Venster - Vinkelsestraat 84
• Sportpark de Zwaan - Vinkelsestraat 108a

Bereikbaar tijdens openingstijden:
• De Buffel - Vinkelsestraat 80
• Tennis Vereniging Vinkel - Dennenlaan 7

De 112-centrale roept een burgerhulpverlener 
op om een AED op te halen, 

bel dus: 112

haar dossier (oa bloed- 
en röntgenuitslagen, een 
actueel medicatie-overzicht en belangrijke 
medische voorgeschiedenis). Daarnaast 
bestaat de wens om online een afspraak op 
het spreekuur te maken of snel een vraag 
te stellen per email. Wij zijn hier ook groot 
voorstander van en willen daarom een veilig 
online communicatieplatform gaan lanceren 
voor de Vinkelse patiënt. 

Elke opstart is moeilijk dus daarom willen 
wij beroep doen op jullie om de scepsis te 
overwinnen, de kinderziektes eruit de vissen 
en vooral de meerwaarde te gaan creëren 
voor u als patiënt.

Rest ons u nog een fijne vakantie te wensen!

Groeten Jos en Janneke  

Jos en Janneke (huisartsen)
Huisartspraktijk Vinkel is een jonge 
onderneming die voortdurende werkt aan 
een toekomstbestendige, laagdrempelige en 
service gerichte praktijk. Wij vinden dat we 
voorop moeten lopen bij de hedendaagse 
ontwikkelingen. Hierbij is ons belangrijkste 
doel om onze kernwaarden niet uit het oog te 
verliezen en vooral die gezellige kleinschalige 
dorpspraktijk te blijven. 

Internet is niet meer weg te denken in de 
huidige maatschappij. We merken dat er 
bij onze patiënten steeds meer behoefte is 
aan online communicatie en consultatie. De 
patiënt is mondiger en wil daarbij thuis inzicht 
kunnen hebben in een gedeelte van zijn/

(medische) informatie en andere zaken ...

VRIJWILLIGERS (M/V)

Solliciteren is niet nodig, iedereen is welkom. 
 kunt zich melden aan de balie en evt via het emailadres

 info@huisartspraktijkvinkel.nl.

ZOEKT...

Wij vragen:
• Enthousiaste dorpsgenoten die deel wil 

nemen aan patiëntenklankbord
• Uw mening want uw stem telt écht!
• Leeftijd van 0-100 jaar
• Vooropleiding niet relevant
• In het bezit van een computer met 

internetverbinding.
• 3x     1 uur beschikbaarheid (19:00h-20:00h)  

in het laatste kwartaal 2017.

Wij bieden:
• Onze eeuwige dankbaarheid voor het 

verbeteren van de Vinkelse huisartsenzorg
• 3 gezellige uurtjes waarbij wij u inzicht 

geven in het reilen en zeilen van een 
dorpspraktijk. 

• Terugkoppeling van het uiteindelijke 
resultaat.

Huidproblemen?  
Vochtproblemen? 

Bij Oederma, huid- en oedeemtherapie 
kijken we altijd naar een oplossing die 
bij u past. De behandelingen worden 

vaak vergoed door de zorgverzekeraar. 
Dus twijfel niet en kom langs voor een 

vrijblijvend adviesgesprek. 
Ook voor oncologische 

oedeemtherapie! 

Sanne van den Berg en Yvonne Vos     
Nuland - Heesch - Oss 
06 53 69 75 54 

Vocht - Littekens - Wonden - Acne 
Pigmentvlekken - Overbeharing 

Couperose - Schimmel/Kalknagels  
www.oederma.nl 


