PROJECTEN

De Orderbon is een centrum
voor laagdrempelige
gezondheidszorg. Door onze
samenwerking wordt het
zorgaanbod voor u verbeterd.
We brengen deze zorg dichter
bij u als bewoner van de wijk
Orden.

Alle zorgaanbieders binnen het
gezondheidscentrum werken nauw samen
binnen verschillende projecten:
• CVRM (Cardio Vasculair Risico Management)
• Ouderenzorg
• Depressie
• Polyfarmacie (gebruik van 5 of meer
medicijnen)
Voor meer informatie over deze onderwerpen
kunt u kijken op www.deorderbron.nl
Maar ook in de dagelijkse werkzaamheden is er
makkelijk en snel mogelijkheid tot overleg.

Ordenplein 6, 7312 NL Apeldoorn
www.orderbron.nl
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Er zijn vijf huisartspraktijken binnen ons centrum.
Huisartspraktijk Berghout
www.huisartsenpraktijkberghout.nl
055 - 35 53 002
Huisartspraktijk van Es
www.huisartsenpraktijkvanes.nl
055 - 35 51 759
Huisartsprakijk ter Hart en Maarschalk
www.terhart-maarschalk.nl
055 - 35 54 678
Huisartspraktijk Savic
www.huisartsenpraktijksavic.nl
055 - 35 54 410
Huisartspraktijk Ühl-Jonker
www.huisartspraktijkuhljonker.nl
055 - 35 53 801
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SAL apotheek Orden
www.sal.nl
055 - 35 59 332

FysioNu
www.fysionu.nl
055 - 52 25 553

De apotheek is elke werkdag geopend van 8.00
tot 17.30 uur.

De fysiotherapeuten zijn bereikbaar op:
maandag
7.00 - 21.00 uur
dinsdag
7.30 - 18.00 uur
woensdag
7.00 - 21.00 uur
donderdag
7.30 - 21.00 uur
vrijdag
7.00 - 18.00 uur
zaterdag
8.30 - 12.00 uur

Van 17.30 uur en tot 24.00 uur , in het weekend en
op feestdagen van 18.00 uur tot 24.00 uur kunt u
contact opnemen met de dienstapotheek:
055 - 57 87 657
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Beweeg Beter
www.beweegbeter.nl
055 - 35 60 607

De huisartsenpraktijken zijn elke werkdag
bereikbaar tussen 8.00 tot 17.00 uur.
Na 17.00 uur, in het weekend en op feestdagen
kunt u contact opnemen met de huisartsenpost:
0900-6009000
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Voor algemene vragen of opmerkingen rond
de Orderbron kunt u contact opnemen via
info@deorderbron.nl

De oefentherapie is bereikbaar op:
maandag
8:00 - 18:00 uur
dinsdag
8:00 - 18:00 uur
woensdag
8:00 - 21:00 uur
donderdag
8:00 - 18:00 uur
vrijdag
8:00 - 18:00 uur

