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䡵 Het nieuwe gezondheidscentrum aan de Van Broeckhovenlaan. Vanaf 4 mei zitten de huisartsen er, samen met andere gezondheidsdiensten. foto Sandra Peerenboom

Zorg in Oost komt samen in één centrum
door Tom van der Meer
DEN BOSCH – De verhuisdozen
staan al achter de balie en in de
wachtkamer hangen metersgrote
tekeningen van de nieuwbouw. Vaste patiënten van de huisartsen aan
de Hesselsstraat in Den BoschOost kunnen niet hebben gemist
dat hun dokter binnenkort verkast.
Vanaf 4 mei zitten zij aan de overkant in een gezondheidscentrum.

Het wordt een race tegen de klok,
begin mei. Op vrijdag 1 mei sluit
de huidige praktijk voor één dag.
Alleen voor spoedgevallen blijft
een behandelkamer open. In die

ene dag moet alles van de oude
naar de nieuwe locatie verhuizen,
aangesloten worden en vervolgens ook nog eens werken. „Er
zijn ICT-specialisten bij en mensen die het telefoonnetwerk opnieuw aanleggen”, weet praktijkmanager Sigrid Kester. „Het
wordt een uitdaging. Dertien jaar
geleden zijn de dokters ook al
eens verhuisd, maar sindsdien is
alles natuurlijk veel meer geautomatiseerd.”
De dokterspraktijken van huisartsen Aussems, Van den Brand &
Van Lamsweerde en Herrings zitten al samen in één pand, maar
krijgen in het nieuwe gebouw

aan de Van Broeckhovenlaan veel
meer buren. Onder meer de apotheek, bloedprikdienst, fysiotherapeut en huidzorg vergezellen de
dokters straks. Alle zorg komt samen in één gezondheidscentrum.
„Het wordt voor de patiënten
straks wat makkelijker. Er is één
balie, waar iedereen terechtkan.
In het huidige pand zijn dat er

“

Het wordt voor de
patiënten straks wat
gemakkelijker
Sigrid Kester
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Bomen toch gekapt

Baksteen op auto A59

Man redt eendjes

Het herinrichtingsplan Lekker- Vanaf een viaduct over de A59
beetjenlaan Vught, inclusief
hebben onbekenden woensdag
de kap van zo’n twintig beeldeen baksteen naar een auto gebepalende moeraseiken, blijft
gooid. Een bestuurster schrok
ongewijzigd. Volgens het
zich wild toen tussen Hambakengemeentebestuur is uiterst
weg en Maaspoortweg de steen
serieus naar de diverse opties
op haar auto belandde. De vrouw
gekeken, maar blijken alternahield haar auto onder controle, er
tieven waarbij de bomen
vielen geen gewonden.
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mogelijk. De bomenkap stuit
op verzet van omwonenden.
Orgelconcerten in mei
Dat leidde al tot diverse acties

Een man heeft donderdag een
familie eendjes gered van het
spoor vlak bij station Vught.
De man filmde het voorval en
zette het op Facebook. Hij waarschuwde de machinist van een
langzaam rijdende trein dat
die moest stoppen omdat de
eendjes op het spoor liepen.

DEN BOSCH

Concert in Toonzaal

twee, waardoor wel eens verwarring ontstaat op welke plaats iemand moet zijn”, zegt Kester.
Medewerkers van de huisartsen
moesten tot nu toe altijd over het
binnenplein van de ene naar de
andere balie lopen. Dat was zo gegroeid na een uitbreiding in 2007.
Met mooi weer niet zo’n probleem, maar in de winter werkt
dat volgens de praktijkmanager
niet prettig.
„Ook is het hier allemaal veel te
klein. We hebben bijvoorbeeld
geen teamkamer meer. Opgeslokt
door de praktijk, want er zit nu
een behandelkamer in.” In het
nieuwe pand komen twee extra

behandelkamers en meer ruimte
voor de vier doktoren, drie artsen
in opleiding en medewerkers.
Het nieuwe pand, de voormalige
studio van Omroep Brabant, is de
laatste maanden flink verbouwd.
Ook is er een nieuw gedeelte aangebouwd. Kester: „Eindelijk hebben we een mooie locatie, die ook
nog eens vlakbij zit.” De dokters
hebben een jaar of drie gezocht
naar een geschikte plek, maar zo
veel was er in de buurt niet te vinden. „We wilden deze wijk niet
uit. En er is niet zo veel plaats. Tot
een van de artsen hoorde dat dit
pand vrij zou komen. Echt een
ideale kans.”

Verkeersweek Den Bosch-Zuid
afgesloten met verkeersquiz
Jos van Son een stap naar voren
DEN BOSCH – In lunchcafé/wijkdeed om aan de leerlingen het vercentrum In de Roos klonk gisterochtend luid geroffel op tafel, ver- keersdiploma uit te reiken. Het
examen bestond zoals gebruikeoorzaakt door zeventig paar vlielijk uit een praktijk- en een theogensvlugge handen. Het luidde
riegedeelte. De leerlingen zitten
de bekendmaking in van de uitslag van de finale van de verkeers- allemaal in groep 7.
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het algemeen nog niet zo veel kibasisscholen Het Bossche Broek
lometers af in het dagelijks veren De Vlindertuin deelnamen.
Met de quiz werd de negentiende keer, aangezien de afstand naar

