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Jos en Janneke (huisartsen)

Beste Vinkelnaren,

Het afgelopen jaar is er met man en macht 
gewerkt aan de nieuwe Dorpspraktijk in 
Vinkel.  Op 1 maart zullen wij met stille trots 
de nieuwe locatie openen. De bedoeling 
is om op een later moment een feestelijke 
opening te organiseren als de maatregelen 
weer wat losser zijn. Samen met veel nieuwe 
disciplines gaan wij ons steentje bijdragen aan 
de best mogelijk zorg voor onze patiënten. In 
deze echo willen wij enkele partners aan jullie 
voorstellen. 

groet,
Jos & Janneke

(medische) informatie en andere zaken ...

Logopedie Bij Jill
Sinds september 2020 heeft Logopedie 
Bij Jill de praktijk in Vinkel van logopedie 
Maasdonk overgenomen. Binnen onze 
praktijk helpen wij kinderen en volwassenen 
met bijvoorbeeld, spraak-taalproblemen, 
stemklachten en dyslexie. Tevens hebben 
wij aansluitend een specialisatie in Pre-
verbale logopedie. Uit onze ervaring 
hebben we mogen constateren dat een 
passende persoonlijke benadering bij de 
hulpvraag en de juiste aanpak van onze 
cliënten het juiste resultaat brengt. 

Vanaf maart 2021 mogen ook 
wij intrek nemen in het nieuwe 
gezondheidscentrum wat momenteel 
gerealiseerd wordt. Doordat er 
in dit gezondheidscentrum 
meerdere disciplines samen 
komen, creëren we korte 
lijnen waardoor cliënten op de 
juiste wijze geholpen kunnen 
worden.

Met veel enthousiasme kijken wij 
uit naar deze samenwerking!! 

Verloskundigenpraktijk Belle Vie.
Belle Vie is een praktijk met 6 
verloskundigen. Al jaren zijn wij werkzaam 
in Vinkel. Het werkgebied van onze praktijk 
is naast Vinkel, Geffen en Nuland ook 
Rosmalen en Berlicum. We vinden het 
een leuke uitdaging om ‘weer’ terug te 
zijn met het spreekuur in Vinkel. Vooral 
voor de zwangere is het fijn om in eigen 
dorp op controle te kunnen komen. Het 
is misschien wel 20 jaar geleden dat we 
spreekuur hadden in het toenmalige 
wijkgebouw op het Pastoor Vogelsplein. 
Die ruimte voldeed niet meer aan de eisen. 
Daarom zijn we blij om in het nieuwe 
gezondheidscentrum samen te gaan 
werken met verschillende disciplines. Dit 
komt de kwaliteit van de gezondheidzorg 
ten goede. En Belle Vie staat voor goede 
kwaliteit.

Team Belle Vie
Esther Zeeuwe, Esther Rasenberg, Loes 
Reijbroek-Beem, Judith Bekkers, Danique 
de Greef en Charina Emons.

Thuiszorg van Sint Jozefoord
Vanaf maart 2021 krijgt de thuiszorg van 
Sint Jozefoord een plekje in het nieuwe 
gezondheidscentrum. Sinds 2015 bieden 
wij ondersteuning bij u thuis op het 
gebied van verpleging, verzorging en 
begeleiding thuis in Vinkel, Geffen, Nuland, 
Rosmalen en Maliskamp. Intussen zijn we 
uitgegroeid tot een team van deskundige 
zorgprofessionals, onderverdeeld in drie 
teams. Ook onze casemanager dementie 
is snel in te schakelen waar dit nodig is. 
Passend bij Sint Jozefoord bieden wij 
thuiszorg vanuit verbondenheid, met 
échte aandacht voor het welbevinden van 
onze cliënt. 

Met de ingebruikname van de ruimte in het 
nieuwe gezondheidscentrum hopen we de 
goede samenwerking met de huisartsen, 
ergotherapie, fysiotherapie en andere 
disciplines verder uit te bouwen,  omdat 
de lijnen nog korter zullen zijn en we elkaar 
nog beter weten te vinden. Uiteraard 
met als doel om u als (toekomstig) cliënt 
van Sint Jozefoord nog beter te kunnen 
ondersteunen! 

We kijken uit naar deze nieuwe 
fase in de samenwerking!
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Talent Psychologie
Vanaf maart komen Marcelle van den Bergh 
en ik (Saar Oosterink) als GZ-psychologen 
Dorpspraktijk Vinkel versterken. 

We zijn blij deel uit te maken van het 
samenwerkingsverband met  huisartsen 
en alle andere zorgprofessionals op deze 
mooie locatie en we kijken uit naar een 
fijne samenwerking in het bundelen van 
onze krachten om zo goed mogelijke 
zorg te bieden! Marcelle en ik werken 
concreet, praktisch en oplossingsgericht. 
We sluiten nauw aan bij je hulpvraag en 
vinden samen op maat oplossingen in je 
leven zodat je verder kunt. Maar ook voor 
de langere termijn; als er veel gebeurd is 
langer geleden, je last hebt van je verleden 
of negatieve patronen dan kunnen we 
je daarvoor passende therapie bieden. 
Afhankelijk van wat er speelt werken we 
korte of langere periode samen.

Als je meer wilt weten over onze werkwijze 
en wie we zijn kijk dan op:

 www.talentpsychologie.nl 

Apotheek Maasdonk
Meer service en gemak met een 
medicijnafhaalautomaat (24/7)
Met de komst van de nieuwe 
huisartspraktijk is ook gedacht aan de 
service en het gemak voor bewoners 
uit Vinkel die medicijnen nodig hebben. 
Er zal een medicijnafhaalautomaat 
geplaatst gaan worden, een primeur voor 
Maasdonk! Alle mensen die inschreven 
staan bij Apotheek Maasdonk kunnen hier 
gebruik van gaan maken. 

De automaat komt aan de buitengevel, 
waarmee 24 uur per dag 7 dagen per 
week medicijnen uit de automaat gehaald 
kunnen worden. Een rit naar Geffen of 
wachten op bezorging is hierdoor niet 
meer nodig. Zowel persoonlijke aandacht 
als ook service en gemak staan centraal 
voor Apotheek Maasdonk. Met de komst 
van de medicijnafhaalautomaat willen 
wij hieraan verdere invulling geven voor 
mensen uit Vinkel.   


