
1Fotobijschrift, persoonlijk verhaal over diegene in kwestie

Huisartsenzorg
Medische zorg in onze woonzorgcentra
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Informatie voor  
toekomstige bewoners
De verhuizing naar een woonzorg
centrum brengt een hele verandering 
met zich mee. Atlant helpt u om deze 
overgang    zo goed mogelijk te laten 
verlopen. In deze folder leest u hoe de 
huisartsenzorg van onze woonzorg      
centra           is georganiseerd.
Optimale medische zorg
De medische (basis)zorg in de woonzorgcentra wordt geboden door huisartsen.  
Een goed contact tusssen hen en de verzorgenden van onze woonzorgcentra is daarbij 
erg belangrijk. We hebben daarom met de Apeldoornse huisartsen afgesproken dat 
elk woonzorgcentrum contact heeft met een beperkt aantal huisartsen. Zo krijgt u de 
zorg die u nodig heeft op een praktische en verantwoorde manier.

Kies uw huisarts
Als toekomstige bewoner van het woonzorgcentrum heeft u de keuze uit één van de 
in deze folder genoemde huisartsen. Wanneer uw huidige huisarts hierbij vermeld 
staat, verandert er voor u dus niets. 

Bij de woonzorgcentra van Atlant consulteren de volgende huisartsen:

sprengenhof
Huisartsenpraktijk ‘Ugchelse Kei.’

berkenhove 
Huisartsen Van Empel en Savic en Zegers.

de loohof
Huisartsen Hoffmans, Lubbers, Van den Berg, Verhagen/Visser en Huisartsenpraktijk 
Wolfswinkel/Frieling.

koningin wilhelmina
Huisartsen Broekens, Snijder, Ten Tijde, Waaijenburg en Uz.

berghorst
Huisartsenpraktijk ‘De Donken’, Huisartencentrum ‘De Eglantier’, Huisartsenpraktijk 
 ‘De Gaarden’, Huisartsenpraktijk ‘Matenpark’ en Huisartsenpraktijk ‘De Velden.’

voorkant Mevrouw Van de Starre in gesprek met de huisarts 
rechts Een geruststellend idee dat de huisarts dichtbij is
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Atlant heeft in totaal negen verschillende locaties, vijf daarvan zijn woonzorgcentra.
sprengenhof Dr. Piekemalaan 33, Ugchelen
berkenhove  Koning Lodewijklaan 387b, Apeldoorn
de loohof Koning Lodewijklaan 2, Apeldoorn
koningin wilhelmina Operaplein 181, Apeldoorn
berghorst  Gijsbrechtgaarde 30, Apeldoorn

Wilt u meer weten of een afspraak maken? Bel of mail ons gerust!
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