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ontspanning: bloemetjes, tijdschriften, cadeautjes of 

kleding. Aan de zorgboulevard kan het allemaal! En 

wanneer u in alle rust even wilt genieten van een goed 

boek en een heerlijke kop koffie, kunt u aanschuiven in 

een van onze restaurants locatie Almelo en/of Hengelo.

U vindt de Zorgboulevard in de centrale hal van onze twee 

ziekenhuislocaties Almelo en Hengelo. De vakkundige 

professionals van de Zorgboulevard heten u van harte 

welkom en helpen u graag. Net als in de rest van ZGT, 

bieden zij u meer dan zorg alleen! 

Raad van Bestuur ZGT

Wij willen u vandaag én in de toekomst deskundige en 

gastvrije zorg bieden. Zorg van hoog niveau, waarbij 

kwaliteit en veiligheid voorop staan. Wij proberen uw 

verblijf in of bezoek aan ons ziekenhuis zo aangenaam 

mogelijk te maken door u zoveel mogelijk zorg uit  

handen te nemen. Daarom vindt u — naast onze  

afdelingen en poliklinieken — zelfstandige winkels aan 

onze Zorgboulevard.

Vaak hebben ze rechtstreeks verband met zorg.  

Zoals thuiszorgwinkels, winkels voor hoortoestellen,  

voor orthopedisch schoeisel of voor medische 

hulpmiddelen. Maar ook winkels gericht op gemak en 

Meer dan zorg alleen
Raad van Bestuur ZGT

Gezondheid is voor ieder mens een van de belangrijkste elementen  

voor een gelukkig leven. ZGT draagt bij aan uw gezondheid in de vorm 

van preventie, diagnostiek, behandeling en verpleging. 
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7514 BR Enschede

tel. 053 - 460 90 02
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www.gbvdm.nl
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TMZ Wijkverpleging
Vertrouwd dichtbij

Vlak bij het restaurant, op een mooie en bereikbare plaats  

op de Zorgboulevard, vindt u het Team Wijkverpleging ZGT/ 

Windmolenbroek van TriviumMeulenbeltZorg (TMZ). Of u nu al 

zorg afneemt van TMZ of erover nadenkt om dat te gaan doen: 

u bent altijd welkom bij het wijkteam.

Contactgegevens
Zilvermeeuw 32
7609 RZ Almelo
06 - 24 89 85 14 
24 uur per dag bereikbaar.

www.triviummeulenbeltzorg.nl

Openingstijden
7 dagen per week inloop  
tussen 11.15 en 12.00 uur.

mogelijk om snel te schakelen.  

De wijkverpleeg kundigen, 

verzorgenden en de zorg bemid de-

laars zorgen ervoor dat u als  

cliënt optimale zorg krijgt; of  

u nu in het ziekenhuis heeft  

gelegen, of op een andere  

manier zorg nodig heeft.

Vertrouw op de wijkzorg van TMZ

Kortom: bent u op zoek naar 

thuiszorg? Vertrouw op TMZ!  

Wij bieden veel mogelijkheden:  

van wijkverpleging tot personen-

alarmering, van dagbesteding  

tot zeer specialistische zorg in 

samenwerking met het ziekenhuis. 

Onze medewerkers en vrijwilligers 

zorgen er op betrokken en 

Het team wijkverpleegkundigen  

is namens TMZ verantwoordelijk  

voor de wat in de volksmond vaak 

‘thuiszorg’ wordt genoemd in de wijk 

rondom het ziekenhuis, maar de 

dienstverlening is breder. Zo is er  

op bepaalde dagen op de locatie in 

het ZGT ook een zorgbemiddelaar 

aanwezig, die u kan helpen bij  

de aanvraag voor zorg of voor 

informatie over de dienstverlening 

van TMZ.

Altijd dichtbij

Omdat er contact is met zowel  

de medewerkers van de over-

bruggings    afdeling De Horst als  

met de naaste collega’s van andere 

wijkverplegings teams, is het  

professionele wijze voor dat u  

langer thuis kunt blijven wonen.  

Dit doen zij samen met u en uw 

naasten. Alleen zo blijft ‘thuis’ 

werkelijk úw thuis en thuiszorg 

letterlijk ‘thuis’-zorg.

Meer informatie?

Loop binnen bij ons kantoor aan  

de Zorgboulevard van het ZGT 

(tegenover het restaurant) of kijk  

op www.triviummeulenbeltzorg.nl.
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TMZ afdeling De Horst
Overbruggingszorg in huiselijke omgeving

Kunt u niet in het ziekenhuis blijven, maar bent u ook niet fit  

genoeg om zelfstandig thuis te zijn? Als u niet hoeft te revalideren, 

kunt u tijdelijke herstelzorg krijgen op overbruggingsafdeling  

De Horst van TriviumMeulenbeltZorg (TMZ) binnen ZGT.

Contactgegevens
Zilvermeeuw 1
7609 PP Almelo
0900 - 2453 453

info@triviummeulenbeltzorg.nl
www.triviummeulenbeltzorg.nl

zorgprofessionals staat voor u  

klaar. Zij hebben oog en oor voor u. 

Herstelzorg is bedoeld voor mensen 

die de behandelomgeving van het 

ziekenhuis niet direct meer nodig 

hebben. Ze verblijven tijdelijk binnen 

De Horst, met als doel om zo snel 

mogelijk over te gaan naar een 

passende (vaste) omgeving.

Juiste zorg en aandacht

Overbruggingsafdeling De Horst 

biedt u niet alleen een volwaardig 

alternatief voor de zorg tussen thuis 

en ziekenhuis. Ook wanneer u zorg 

nodig hebt tussen ziekenhuis en 

verpleeghuis of tussen thuis en 

verpleeghuis bent u welkom op 

afdeling De Horst. Wij bieden u de 

juiste zorg en aandacht, altijd in 

TMZ biedt met herstelzorg een 

volwaardig alternatief voor de zorg 

tussen thuis en ziekenhuis. De zorg 

sluit naadloos op elkaar aan, maar de 

nadruk op De Horst ligt meer op 

verblijf en minder op behandelen. Zo 

hebben we een gemeenschappelijke 

huiskamer en mag u meedoen aan 

activiteiten. De zorg is erop gericht 

om het verblijf zo kort mogelijk te 

laten zijn met een maximum van  

zes weken.

Niet thuis, maar wel huiselijk

Herstelzorg bij TMZ geeft mensen 

precies de juiste zorg en aandacht, 

onder het motto ‘Niet thuis, maar wel 

huiselijk’. En altijd in overleg met de 

zorgverleners en mantelzorgers 

thuis. Ons deskundige team van 

overleg met u, mantelzorgers en 

zorgverleners. Want om een goede 

‘overbrugging’ te bieden, moeten we 

goed weten waarop we aansluiten. 

Onze deskundige zorgprofessionals 

organiseren in overleg met u en 

mantelzorgers de verzorging en 

behandeling. 

Meer informatie of aanmelden?

Meer informatie over overbruggings-

afdeling De Horst en tijdelijk verblijf 

bij TMZ vindt u op onze website. 

Daarnaast kunt u ons telefonisch 

bereiken, onze zorgbemiddelaars 

helpen u graag met uw aanmelding.
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TMZ afdeling De Horst
Overbruggingszorg in huiselijke omgeving
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La Vie Rosalie
Hoogwaardige fashion voor een betaalbare prijs

La Vie Rosalie biedt patiënten, ziekenhuispersoneel en 

bezoekend publiek een uiteenlopend aanbod van fashion stijlen. 

Met de merken Sophia Perla en Mila Sarvé jeans & more. 

Sophia Perla heeft een levendig 

kleurenconcept, waar vrouwelijke  

en sportieve elementen met elkaar 

worden gecombineerd. Hiermee 

creëer je een functionele, stijlvolle 

en trendy look.

Modisch en comfortabel 

Het merk Mila Sarvé jeans & more 
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Contactgegevens
Zilvermeeuw 32
7609 RZ Almelo
06 - 28 56 24 34

Eskerplein 17
7603 WH Almelo
06 - 28 10 91 13

info@sophieperla.nl
www.sophiaperla.nl
www.milajeans.nl

Openingstijden
Maandag t/m vrijdag
09.00 - 17.30 uur

heeft een goede combinatie van 

modische en comfortabele  

broeken. Doordat er veel aandacht 

besteed wordt aan de pasvorm 

sluiten de modellen goed aan bij  

de verschillende damesvormen. 

Exclusief gevoel

Dames met de maat 34 tot en met 

maat 46 kunnen in onze winkel 

terecht. Kom winkelen bij  

La Vie Rosalie! Wij willen onze 

klanten een exclusief gevoel geven 

en wij helpen u graag door een 

combinatie van individuele 

begeleiding en objectief advies.
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Brein & Welzijn
Neurofeedback, relatie- en gedragstherapie

Brein & Welzijn biedt sinds 2001 psychologische zorg aan 

kinderen en volwassenen. De praktijken van Susan Bertram zijn 

gespecialiseerd in neurofeedback en verschillende therapieën, 

zoals relatietherapie en gedragstherapie.

Contactgegevens
Zilvermeeuw 111
7609 RZ Almelo

Moeraskerslaan 9
7534 JR Enschede

053 - 428 07 03

info@breinenwelzijn.nl 
www.breinenwelzijn.nl 

Hersenactiviteit

“We zijn in staat om met een 

EEG-meting de hersenactiviteit  

te meten. Die kunnen we dan 

vergelijken met de norm; zo kunnen 

we een stoornis in kaart brengen  

en daar effectief een behandelplan 

voor opstellen.”

Relatietherapie en gedragstherapie

Partners die in een relatiecrisis 

zitten, kunnen bij Brein & Welzijn 

aankloppen voor relatietherapie.  

“De relatiebegeleiding die wij 

aanbieden is gebaseerd op de visie 

en werkwijze van EFT (Emotionally 

Focused Therapy). De werkwijze is 

praktisch, kort en overzichtelijk.  

In negen stappen werken mensen 

samen aan hun relatie en krijgen ze 

Juist die combinatie maakt  

Brein & Welzijn anders, vertelt Susan. 

“Ouders hoeven niet te shoppen, als 

ze hulp nodig hebben. Wij kunnen ze 

bij veel problemen rechtstreeks 

helpen, ook doordat we snel kunnen 

schakelen door bijvoorbeeld een 

orthopedagoog erbij te betrekken.”

Neurofeedback

“Neurofeedback is een relatief 

nieuwe, effectieve trainingsmethode 

voor de behandeling van bijvoorbeeld 

ADD, ADHD, dyslexie, hoofdpijn en 

migraine, angsten, spannings klachten 

en burn-outklachten”, legt Susan uit. 

“Vaak geven we deze therapie in 

combinatie met bijvoorbeeld cognitieve 

therapie. Hierdoor krijgt de cliënt 

meer inzicht in het eigen gedrag.”

meer inzicht in hun eigen rol. 

Hierdoor wordt het zelfbeeld  

en zelfvertrouwen ook beter.”
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ZorgAccent 
Denkt in mogelijkheden

ZorgAccent heeft alles in huis om te zorgen dat u prettig en 

zelfstandig in uw eigen vertrouwde omgeving kunt blijven wonen. 

Als het thuis niet meer gaat kunt u terecht in een van onze 

woonzorglocaties.

Contactgegevens
Zilvermeeuw 24
7609 RZ Almelo

Geerdinksweg 137-15
7555 DL Hengelo

088 - 102 01 00

info@zorgaccent.nl
www.zorgaccent.nl

Contactgegevens  
Cliëntadviseurs woon-/wijkzorg
0548 - 688 000

clientadviseurs@zorgaccent.nl

Hulpmiddelen nodig? 

Op het gebied van hulpmiddelen 

werkt ZorgAccent samen met 

Medipoint. Als lid van ZorgAccent 

Plus krijgt u op vertoon van uw 

ZorgAccent Plus PAS 10% korting  

in de thuiszorgwinkel en kunt u de 

loophulpmiddelen 26 weken gratis 

lenen. U bent lid voor € 16 per jaar.

ZorgAccent Huishoudelijke Hulp

Kunt u (tijdelijk) uw huishouden  

niet meer doen? Bij ZorgAccent 

Huis houdelijke Hulp kunt u terecht  

in de gemeenten Hellendoorn, 

Twenterand, Rijssen-Holten en 

Wierden-Enter.

Herstel en revalidatie

Soms is de overgang van het 

Ontslagen uit het ziekenhuis, wat nu? 

U kunt wel naar huis, maar heeft nog 

wel wijkverpleging nodig, dan kunt u 

een beroep doen op wijkverpleging. 

Onze toegewijde mede werkers 

helpen u graag om zo snel mogelijk 

te herstellen en weer zelfredzaam te 

worden. De wijkverpleegkundige 

komt bij u thuis om u te helpen bij:

• Persoonlijke verzorging, zoals 

wassen en aankleden.

• (Gespecialiseerde) verpleging,  

als wondverzorging, in samen-

werking met ThoeZ Twente.

De wijkverpleegkundige regelt uw 

indicatie en coördineert en 

organiseert uw zorg in overleg en 

samenwerking met uw mantelzorger, 

huisarts en andere zorgverleners 

ziekenhuis naar uw eigen huis te 

groot. In dat geval kunt u terecht 

in een van de woonzorglocaties  

van ZorgAccent. Hier wordt u 

deskundig verzorgd en verpleegd 

in een huiselijke omgeving. 
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PomPidom
Kleinschalig kinderdagverblijf

PomPidom is één van de kinderdagverblijven van Kinderopvang  

De Cirkel. We zijn gevestigd aan de Zorgboulevard in het ZGT Almelo, 

maar zijn geen medisch kinderdagverblijf. Alle kinderen zijn bij ons 

welkom! Zij kunnen in ons sfeervol, kleinschalig kinderdagverblijf 

‘spelend leren’ en ‘natuurlijk buitenspelen’ onder begeleiding van een 

team met passie voor hun vak en individuele aandacht voor elk kind.

Contactgegevens
Zilvermeeuw 20
7609 RZ Almelo
0546 - 85 28 21

www.kovdecirkel.nl

Openingstijden
Maandag t/m vrijdag
7.00 - 18.00 uur

is ingericht volgens de visie 

‘Natuurlijk buitenspelen’. Hier kunnen 

de kinderen avontuurlijk spelen 

(samen of alleen) en ontdekken.  

Onze natuurrijke buitenruimte is  

een echte doe- en ontdektuin. Zo is 

er een heuvel, waar ze kunnen leren 

klimmen en glijden. En voor de 

peuters is er een eigen ontdekpad. 

We zijn ervan overtuigd dat deze 

buitenbeleving een positieve invloed 

heeft op de ontwikkeling van de 

kinderen. Daarnaast is het natuurlijk 

ook gewoon ontzettend leuk!

Contact ouders

Voordat een kind in onze groep start, 

mag het komen wennen. En we 

Ons kinderdagverblijf bestaat uit 

twee groepsruimten, met elkaar 

verbonden door een schuifdeur. Ook 

hebben we een aparte verschoon-

ruimte en een keuken. Buiten kunnen 

de kinderen heerlijk spelen op de 

afgeschermde speelplaats, die vanuit 

de groepsruimten te bereiken is.

Activiteiten van PomPidom

We organiseren verschillende 

activiteiten, soms met een thema, 

maar soms ook spontaan. Voor  

iedere leeftijdsgroep zorgen we  

voor voldoende speel- en leer-

mogelijkheden, zodat we de 

ontwikkeling van ieder kind 

stimuleren. Onze buitenspeelruimte 

hebben dagelijks contact met de 

ouders tijdens het brengen en halen. 

Ook houden we eens per jaar een 

10-minutengesprek om de ontwik-

keling van de kinderen te bespreken 

met de ouders of verzorgers.

Altijd dichtbij

Naast PomPidom heeft Kinderopvang 

De Cirkel nog 29 kinderdagverblijven 

en 24 locaties voor buitenschoolse 

opvang. Altijd één bij u in de buurt, kijk 

op onze website voor een overzicht.
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Fysiosmile
Praktijk voor orofaciale fysiotherapie

In 2011 startte Fysiosmile, praktijk voor orofaciale fysiotherapie 

in ZGT Almelo en vulde daarmee een duidelijke behoefte in. 

Patiënten die ondanks veel verschillende pogingen niet van hun 

klachten af komen, vinden bij Fysiosmile een luisterend oor en 

doeltreffende behandeling.

Contactgegevens
Zilvermeeuw 104
7609 RZ Almelo
06 - 24 33 42 63 
06 - 39 27 34 56

info@fysiosmile.nl
www.fysiosmile.nl

therapie beweegt uw gezicht een 

stuk symmetrischer. 

Manuele therapie

Manuele therapie als specialisatie 

van fysiotherapie is een behandeling 

die tot doel heeft de gewrichten 

beter te laten functioneren en de 

lichaamshouding en -bewegingen te 

verbeteren. Men kan een manueel-

therapeut onder andere consulteren 

vanwege nekklachten, hoofdpijn of 

lagerugpijn. De behandeling bestaat 

naast mobilisatie en manipulatie van 

gewrichten tevens uit het geven van 

instructies en adviezen.

Samenwerking

Fysiosmile werkt samen met diverse 

Heeft u kaakklachten? Klachten aan 

de hals of het aangezicht? Last van 

hoofdpijn of tandpijn zonder dat er 

een duidelijke oorzaak gevonden kan 

worden? Of bent u regelmatig 

duizelig, knarst u ‘s nachts op uw 

tanden of hindert oorsuizen u in uw 

dagelijks functioneren? Typische 

klachten waar het Fysiosmile team u 

mee kan helpen.

Specialistische therapie

Ook bij complexe klachten kunt u 

terecht bij Fysiosmile. Heeft u 

bijvoorbeeld een aangezichts-

verlamming? Of bewegen uw 

gezichtspieren abnormaal mee? Met 

mimetherapie krijgt u meer controle 

over de spieren in uw gezicht. Na de 

medisch specialisten om de soms 

ingewikkelde klachten te 

behandelen. Fysiosmile heeft ook 

een vestiging in Enschede. U kunt bij 

ons terecht zonder doorverwijzing.
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SEIN
Noord- en Oost-Nederland

Heeft u, of iemand in uw omgeving, epilepsie of slaapproblemen? 

Dan bent u bij SEIN in goede handen. In polikliniek Almelo van 

SEIN komen mensen met epilepsie en aanvallen met onbekende 

oorzaak, voor diagnostiek, medicatieadvies of een second opinion. 

Expertise in epilepsie

Stichting Epilepsie Instellingen 

Nederland (SEIN) is 

gespecialiseerd in diagnose, 

behandeling, begeleiding en 

wetenschappelijk onderzoek van 

en naar complexe epilepsie en 

slaap-waakstoornissen. Bij SEIN 

werken (kinder)neurologen, 

Voor de behandeling van 

(epilepsie) aanvallen zijn in 

Polikliniek Almelo de lijntjes 

tussen de neurologen van SEIN 

en de artsen van ZGT kort. 

De polikliniek valt onder de 

hoofd vestiging van SEIN 

Noord- en Oost-Nederland 

in Zwolle. 

verpleegkundig specialisten, 

psychologen, logopedisten, medisch 

maatschappelijk werkers en 

speltherapeuten nauw samen om te 

komen tot de optimale diagnostiek, 

behandeling en ondersteuning. 
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Contactgegevens
Zilvermeeuw 43
7609 RZ Almelo
038 - 845 71 71

www.sein.nl

 W.B. Gunning 
(kinder  neuroloog) 

en J.J. Ardesch 
(neuroloog)
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ZGT Vastgoed
Welkom in de Zorgboulevard

Een kopje koffie, lekker ijsje, tijdschrift, bloemetje, hooroplos

singen, aangepaste schoenen, nachtmode, dameskleding en nog 

veel meer. U kunt het allemaal vinden binnen onze Zorgboulevards, 

die dagelijks door duizenden mensen worden bezocht.

Contactgegevens
Geerdinksweg 141
7555 DL Hengelo
088 - 708 50 56

commercieelvastgoed@zgt.nl
www.zgt.nl

Marcel Kon Makelaardij
074 - 266 22 25

koopt u een leuk boek voor een 

zojuist opgenomen familielid of  

regelt u de kraam- en thuiszorg  

ter plekke. 

Maakt u het aanbod nog completer?

Is uw onderneming een aanvulling op 

het huidige aanbod en kunt u hiermee 

de Zorgboulevards nog completer 

maken of wilt u meer informatie? 

ZGT heeft op beide ziekenhuis-

locaties een Zorgboulevard met 

allerlei winkels en bedrijven, vaak 

met een rechtstreeks verband met 

zorg. De ruimtes bevinden zich op de 

verschillende verdiepingen. In totaal 

wordt ongeveer 7.000 m2 kantoor- 

en winkelruimte verhuurd. Een 

uitgelezen kans voor ondernemers in 

de zorg, maar ook voor bedrijven in 

de lichamelijke verzorging. 

Verlengstuk van het zorgproces

De winkels en bedrijven binnen de 

Zorgboulevards zijn een verlengstuk 

van het zorgproces en bieden een 

grote variëteit aan diensten voor u 

als patiënt of bezoeker. Zo haalt u 

gewoon in het ziekenhuis krukken op 

als uw been net in het gips is gezet, 

Neem dan contact op met ZGT 

afdeling commercieel vastgoed of 

met Marcel Kon Makelaardij.
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Typisch Helon
• Professionele apparatuur
• Gekwalificeerd personeel
• Meer dan 19 jaar ervaring
• Voldoet aan alle 

laserveiligheidseisen
• NIAZ-gecertificeerd



ZGT Helon
Huid- en laserkliniek

Helon is al 19 jaar gespecialiseerd in huid en laserbehandelingen 

en biedt een compleet scala aan behandelingen op het gebied van 

huidproblematiek, zowel medisch als cosmetisch.

Contactgegevens
Geerdinksweg 139-53
7555 DL Hengelo

Zilvermeeuw 1
7609 PP Almelo

088 - 708 49 90

info@helon.nl
www.helon.nl

Voor overige vestigingen zie  
de website. Behandelingen  
ook mogelijk in de avonduren, 
geen wachttijden.

een chemokuur. Een tepel of tepelhof 

kan getatoeëerd worden na een 

borstreconstructie. Helon kent 

hiervoor geen wachttijden.

Huidverjonging 

Voor huidverjonging biedt de 

dermatoloog behandelingen met 

Botox® en fillers. Daarnaast kunnen 

de huidtherapeuten mooie 

resultaten behalen met behande-

lingen met de gefractioneerde laser, 

diverse peelings, dermapen en 

huid verbeterende producten. De 

huidtherapeuten proberen iedereen 

zo goed mogelijk te helpen bij het 

terugwinnen van het zelfvertrouwen. 

Als gecertificeerde kliniek voldoet 

Helon aan alle laserveiligheidseisen 

en er wordt gewerkt met hoog-

waardige lasers.  

Als NIAZ-gecertificeerde kliniek 

voldoet Helon aan alle kwaliteits- en 

veiligheidsnormen. Helon is een 

zelfstandige kliniek binnen ZGT. 

Kwaliteit en klantvriendelijk zijn 

kernbegrippen, evenals gemoedelijk 

en laagdrempelig.

Cosmetisch en medisch

Sommige behandelingen zijn 

cosmetisch, andere medisch. De 

huidtherapeuten kunnen hulp bieden 

bij onder meer acne, couperose, 

beenvaatjes, wijnvlekken, striae, 

schimmelnagels, pigmentvlekken, 

lipoedeem en lymfoedeem, 

overbeharing of het verwijderen van 

tatoeages. Ook kan het plaatsen van 

een medische tatoeage van de 

wenkbrauwen wenselijk zijn, zoals bij 

alopecia of na het doormaken van 

Doordat alle behandelingen worden 

uitgevoerd door, en onder medische 

supervisie van, dermatologen en 

huidtherapeuten, voldoet Helon aan 

de voorwaarden van veel zorg-

verzekeraars om voor een eventuele 

vergoeding in aanmerking te komen.
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Travel Health Clinic
Reisvaccinaties en gezondheidsadviezen

De Travel Health Clinic is marktleider op het gebied van 

reisvaccinaties en gezondheidsadviezen in Twente. De THC is een 

onderdeel van ZGT, de hoofdvestiging zit in ziekenhuislocatie 

Hengelo, daarnaast hebben wij vestigingen in Almelo, Enschede, 

Winterswijk en Deventer.

Contactgegevens
Geerdinksweg 139-77
7555 DL Hengelo
088 - 291 49 00

www.thci.nl 
gezondheidsklachten is snel 

meegenomen. Ook dichter bij huis 

schuilt gevaar. Omdat ieder mens en 

iedere reis verschillen, zijn de 

adviezen per persoon ook verschil-

lend. Dat vraagt ook een extra stukje 

voorbereiding, wellicht het 

belangrijkste stukje van uw vakantie. 

De THC helpt u hierbij graag. U krijgt 

op afspraak een maatadvies met de 

daarbij behorende vaccinaties en 

gezondheidsadviezen.

Maak online een afspraak

Klanten kunnen rekenen op 

professionaliteit en kwaliteit met 

een flexibele en klantvriendelijke 

ontvangst. U kunt bij ons online  

24 uur per dag een afspraak maken, 

Sinds 2014 werken de THC en  

GGD Twente samen op het gebied  

van reizigersadvies in Twente. Door 

deze samenwerking kunnen klanten 

profiteren van een bundeling van 

kennis en ervaring en zijn de 

openingstijden verruimd.

Advies op maat

Gezondheid is ons belangrijkste 

bezit. Dus wat als u besluit om een 

verre reis te maken? Om exotische 

oorden, steden en culturen te 

ontdekken? Kennis te maken met 

andere mensen en andere gewoon-

ten? Een geweldige ervaring, waar u 

naar uitkijkt en waar u met veel 

plezier op wilt terugkijken. Een 

vakantiesouvenir in de vorm van 

ook is het mogelijk om telefonisch 

contact met ons op te nemen. Bij de 

THC komt u altijd op afspraak. Dat 

voorkomt het ongemak van volle 

wachtkamers en garandeert 

persoonlijke aandacht. Met de THC 

bent u uitstekend voorbereid. Gezond 

op reis en gezond weer terug.

28



29
Z

G
T

 A
LM

E
LO

 |
 H

E
N

G
E

LO
 



Z
G

T
 A

LM
E

LO
 |

 H
E

N
G

E
LO

 



31

Carintreggeland
Wij zijn er voor u!

Carintreggeland biedt ondersteuning bij zorg, gezondheid 

en welzijn. U vindt ons bijna in de hele regio, dicht bij u in 

de buurt.

Contactgegevens
Zilvermeeuw 24
7609 RZ Almelo

Geerdinksweg 137-15
7555 DL Hengelo

088 - 102 01 00

www.carintreggeland.nl
www.carintreggeland.nl/leden-
service
www.medipoint.nl

Openingstijden
maandag t/m vrijdag
09.00 – 17.00 uur

Carintreggeland kunnen 

loopmiddelen 26 weken gratis  

lenen. Voor andere middelen 

ontvangt u korting op de koop. 

De Ledenservice

De Ledenservice van Carintreggeland 

maakt het dagelijks leven voor u 

makkelijker en leuker. Om u te 

ondersteunen. Van aan-huis-

diensten, advies over langer thuis 

blijven wonen tot een uitstapje met 

het reisbureau Samen Uit! Voor  

€ 17,50 per huishouden, per 

kalenderjaar. De Ledenservice,  

je wilt niet zonder! Bekijk onze 

website en ontdek de voordelen  

van het lidmaatschap.

Carintreggeland. Voor een waardevol 

leven voor onze cliënten.

Wij zijn 24 uur per dag, 7 dagen  

per week bereikbaar. Voor 

verzorging en verpleging in  

onze Carintreggeland Huizen, 

dagvoor zieningen, revalidatie  

en wijk verpleging. En dankzij  

de aan-huis-diensten van  

De Ledenservice van 

Carintreggeland kunt u langer 

zelfstandig thuis blijven wonen. 

Hulpmiddelen nodig?

In de gezamenlijke winkels van 

Carintreggeland en Medipoint  

in het ZGT bieden we een ruim 

assortiment aan middelen die  

u helpen zo zelfstandig mogelijk  

te functioneren. We adviseren  

u graag wat voor uw situatie  

het best passend is. Leden  

van De Ledenservice van 
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Medlon
Uw laboratorium in ZGT

Medlon is het laboratorium in ZGT dat medische diagnostiek levert 

van bloedafname tot uitslag voor patiënten van huisartsen, 

specialisten en organisaties als Arbodiensten, Healthcare etc. Eén 

gezamenlijk laboratoriumsysteem zorgt voor snelle, betrouwbare 

en kwalitatief goede resultaten, inzichtelijk voor iedere aanvrager.

Contactgegevens
Zilvermeeuw 1
7609 PP Almelo

Geerdinksweg 141
7555 DL Hengelo

088 - 463 35 66
www.medlon.nl

Openingstijden 
poli bloedafname
Maandag t/m vrijdag 
07.30 - 16.30 uur 
(Almelo en Hengelo)

Zaterdag 
09.30 - 11.30 uur (Almelo)
08.00 - 10.30 uur (Hengelo)

mogelijk te houden en de privacy te 

waarborgen, daarom wordt er op 

beide locaties gebruik gemaakt van 

een klantgeleidingssysteem. 

Patiënten kunnen op een aanmeldzuil 

opties kiezen als bloedafname,  

CITO (spoed bloedafname), ECG 

(hartfilmpje), afgifte van materialen 

als urine, feces etc.

Controle antistolling

Indien uw arts u bloedverdunners 

(antistollingsmedicijnen) heeft 

voorgeschreven is het meestal nodig 

uw bloed regelmatig te controleren. 

De Trombosedienst Medlon verzorgt 

deze controle. Met slechts één 

druppel bloed wordt uw stollings-

waarde bepaald met behulp van een 

Daarnaast verzorgt Medlon op beide 

locaties de bloedtransfusiedienst, poli 

bloedafname en Trombosedienst. Er is 

een intensieve samenwerking tussen 

de specialisten in het ziekenhuis en 

de Trombosedienst.

Bloedafname

Op de poli bloedafname van Medlon is 

het een komen en gaan van mensen. 

De poli’s bloedafname zijn toeganke-

lijk voor mindervaliden en liggen dicht 

bij de hoofdingang van het ziekenhuis. 

Of u nu bloed moet prikken voor een 

specialist van ZGT of MST of voor uw 

huisarts, wij zorgen dat de goede 

uitslag snel bij de aanvrager terecht 

komt. Medlon streeft ernaar de 

wachttijden voor bezoekers zo kort 

stollings meter. Aan de hand van deze 

meting bepaalt de Trombosedienst zo 

snel mogelijk na de prik hoeveel 

antistollingstabletten u moet slikken.
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Almelo
Laboratorium  route 0.11

Poli Bloedafname  route 0.1

Hengelo
POCT Laboratorium  route 0.1

Poli Bloedafname  route 0.3
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Hairmasters Finkers
Specialist in aanvullend haar

Dunner wordend haar of kaalheid. Voor veel mensen een 

probleem, voor sommigen zelfs heel ingrijpend. Hairmasters 

heeft acht haarwerkspeciaalzaken in Nederland en inmiddels 

vijftig jaar ervaring met het maken en aanmeten van haarwerken. 

Contactgegevens
Zilvermeeuw 29 
7609 RZ Almelo
0546 - 45 33 66

zh-almelo@hairmasters.nl

Geerdinksweg 137-21
7555 DL Hengelo
074 - 250 10 49

hengelo@hairmasters.nl 

Luisteren en vertrouwen

“Wij luisteren altijd heel serieus naar 

de wensen en behoeften van de klant. 

Vertrouwen speelt bij ons een grote 

rol. Het nieuwe haar moet vanzelf-

sprekend passen bij de klant en hij  

of zij moet zich één voelen met het 

nieuwe haar.” Marco vervolgt: “Onze 

ervaring en deskundigheid is niet het 

enige waardoor we ons onderschei-

den van anderen. Met name onze 

betrokkenheid bij de klant, met zijn  

of haar specifieke wensen, maakt dat 

Hairmasters Finkers door een grote 

klantenkring wordt bezocht. Wij 

vinden het belangrijk dat de klant de 

juiste aandacht krijgt: oog hebben 

voor de problemen en bijdragen  

aan de oplossingen. Het gaat er 

uiteindelijk om dat de klant zich op 

Wie plotseling kaal wordt of te 

maken krijgt met kaalheid, kan  

daar erg onder lijden. “Wij zijn er 

voor iedereen met haarproblemen”, 

vertelt Marco Finkers van 

Hairmasters Finkers. “Mensen die 

door een ziekte of medicijngebruik 

hun haar verliezen kunnen bij ons 

terecht, maar ook mensen die 

mannelijke kaalheid, andere  

vormen van alopecia of dun haar 

hebben.” Hairmasters Finkers  

heeft met elke zorgverzekeraar  

in Nederland contractafspraken.  

Dit maakt het mogelijk om direct  

te declareren, veelal zonder dat  

de klant er verder omkijken naar  

heeft. U vindt Hairmasters Finkers 

zowel in ZGT Hengelo als in  

ZGT Almelo.

zijn of haar gemak voelt en met een 

tevreden gevoel onze zaak verlaat.”
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Prijsvraag
Zoek de oplossing en win...

Oplossing

Eén van de drie cadeaupakketten van La RochePosay ter waarde van € 50,.  

Deze prijs wordt aangeboden door ZGT Helon Huid en laserkliniek.

In deze fotopuzzel staan foto  frag-

menten van deelnemers uit dit 

nummer van ZGT Zorgboulevard 

magazine. In elk fragment staat  

een letter. Vul de juiste foto bij de 

correcte deelnemer in. Hierdoor 

ontstaat een zin. Als u de goede 

oplossing heeft ge vonden,  kunt u 

deze met uw gegevens (adres en 

telefoon nummer) e-mailen naar:  

zgt@geenbladvoordemond.nl. Er 

worden op drie momenten prijswin-

naars bekend gemaakt. De eerste 

winnaar op 15 juni 2019, de tweede 

winnaar op 15 september 2019 en de 

laatste winnaar op 1 december 2019. 

Alle winnaars krijgen schriftelijk 

bericht. Veel puzzelplezier gewenst!

36

Wij zijn gewoon ZGT Helon
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Oplossing

1. TMZ afdeling De Horst

2. Podotherapie Wouda

3. Brein & Welzijn

4. Buurtzorg

5. SEIN

6. La Vie Rosalie

7. ZorgAccent

8. PomPidom

9. Fysiosmile

10. ZGT Vastgoed 

11. Hairmasters Finkers

12. TMZ Wijkverpleging

13. ZGT Helon

14. Travel Health Clinic

15. Carintreggeland / Medipoint

16. Medlon

17. Het Ooglasercentrum
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Buurtzorg
Verpleging & verzorging thuis

Buurtzorg is een thuiszorgorganisatie die met kleine teams, 

bestaande uit (wijk)verpleegkundigen en wijkziekenverzorgenden, 

zorg levert aan huis. Het gaat hierbij om verpleging en persoonlijke 

verzorging. Onze medewerkers kijken samen met u wat er aan zorg 

nodig is en zoeken samen met u en uw omgeving naar oplossingen.

Contactgegevens
Geerdinksweg 137-25
7555 DL Hengelo

info@buurtzorgnederland.com
www.buurtzorgnederland.com

Heeft u verpleging of 
verzorging nodig? Neem dan 
contact met ons op via het 
algemene buurtzorgnummer: 
0900 - 690 69 06 (€0,05 p/min) 
en maak vrijblijvend een 
afspraak met uw Buurtzorgteam.

U en uw omgeving  

Buurtzorg gaat uit van uw eigen 

mogelijkheden. Iedere cliënt krijgt 

een persoonlijk begeleider die samen 

met u kijkt wat er aan zorg nodig is, 

waarbij we ook rekening houden met 

veranderingen in de toekomst. 

Daarbij ondersteunen wij ook uw 

familie en mantelzorgers. U krijgt  

de benodigde begeleiding en hulp, 

waarbij we zo veel mogelijk uw 

zelfstandigheid willen bevorderen 

door samen te kijken wat u zelf weer 

zou kunnen (leren).

Uw Buurtzorgteam!

Buurtzorg werkt met kleine teams 

van maximaal twaalf personeelsleden 

bestaande uit wijkverpleegkundigen 

Buurtzorg levert met kleine teams 

persoonlijke verzorging en 

verpleging thuis, bijvoorbeeld als u 

ernstig ziek bent, na een ziekenhuis-

opname of als u zelfstandig wilt 

blijven wonen. 

Professionele wijkverpleging

Onze medewerkers helpen u onder 

andere met de persoonlijke 

verzorging en het klaarzetten en 

geven van medicijnen. Ook verrichten 

zij handelingen op verzoek van uw 

behandelend (huis)arts of specialist 

zoals insuline spuiten, het verzorgen 

van wonden, het geven van injecties 

of het bestrijden van pijn. Buurtzorg 

levert ook palliatieve zorg in de 

laatste fase van het leven. 

en wijkziekenverzorgenden. U  

kunt onze buurtzorgteams vrijwel 

overal vinden en ze zijn 24 uur  

per dag te bereiken. Door de 

persoonlijke band die u met de 

teamleden krijgt voelt het al snel 

vertrouwd. Omdat de teams zelf 

beslissen, kunnen ze alles 

afstemmen op uw situatie.



4040

Het Ooglasercentrum
Het beste voor ogen

Geen last meer van beslagen brillenglazen, geen pijnlijke ogen 

door uw lenzen en bij het wakker worden direct scherp kunnen 

zien. Dat zijn zomaar een aantal voordelen van het ondergaan van 

een ooglaserbehandeling. Het Ooglasercentrum, in Hengelo, is 

daar met haar goede reputatie een uitstekende keuze voor. 

Contactgegevens
Geerdinksweg 139-75
7555 DL Hengelo
074 - 291 86 88

info@hetooglasercentrum.nl
www.hetooglasercentrum.nl

Openingstijden
Maandag t/m woensdag
08.30 - 17.00 uur

Donderdag en vrijdag
08.30 - 12.30 uur

Deze methode leidt tot een optimaal 

en blijvend resultaat.  

Ervaren specialisten

Bij Het Ooglasercentrum staat er  

een deskundig team voor u klaar.  

De behandelingen worden door  

drie gecertificeerde specialisten 

uitgevoerd: Tom Bakx, Leo Vrij en  

Ali al Dulaimi. We hebben er daar naast 

bewust voor gekozen ons ooglaser-

centrum te vestigen in het Ziekenhuis 

Hengelo, waardoor we gebruik kunnen 

maken van alle medische en 

organisatorische faciliteiten die het 

ziekenhuis te bieden heeft. Hierdoor 

bieden wij u het beste van het beste in 

een prettige, vertrouwde en 

professionele omgeving.

Omdat u op uw ogen niet zuinig 

genoeg kunt zijn en we begrijpen  

dat een behandeling behoorlijk 

spannend kan zijn, kunt u bij ons 

rekenen op de beste zorg en de 

veiligste behandeling. De combinatie 

van veilig en zorgzaam maakt een 

behandeling in Het Ooglasercentrum 

het beste voor uw ogen. 

De veiligste methode 

Uw veiligheid heeft bij ons de 

hoogste prioriteit, vandaar dat wij 

werken met de Lasek-methode. Bij 

deze behandeling wordt er in 

tegenstelling tot andere methodes 

niet in het oog gesneden, maar 

wordt alleen de vorm van het 

hoornvlies met de laser aangepast. 

Informatieavond 

Het beste voor ogen? Meld u dan  

via de website aan voor een van de 

gratis informatieavonden. Wat volgt 

is een heldere uiteenzetting van  

de procedure van betreffende 

oogartsen, met aansluitend de 

mogelijkheid voor het maken van  

een (kosteloze) afspraak. 
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Podotherapie Wouda
Persoonlijk en betrouwbaar!

Heeft u al kennisgemaakt met het vakmanschap van  

Jan Hendriksen? Met al uw klachten aan en over uw voeten kunt u 

bij onze ervaren en goed opgeleide podotherapeut terecht.

Contactgegevens
Geerdinksweg 139-39
7555 DL Hengelo
074 - 242 53 13

www.podotherapie-wouda.nl
Meestal zijn een nagel- of 

teenbeugel, instrumentele 

behandelingen of podothera-

peutische zolen een goede oplossing 

om van uw klachten af te komen.

 

Extra voetzorg bij suikerziekte

Heeft u suikerziekte (diabetes 

mellitus)? Dan hebben uw voeten 

extra zorg nodig! Jan Hendriksen is 

opgeleid en gediplomeerd om de 

voeten van mensen met diabetes 

mellitus te mogen verzorgen en 

behandelen. Een aantal verzekeraars 

vergoedt deze extra zorg ook ruimer.

Partnerschap met Wouda 

Orthopedie

Soms heeft u ruimere zorg nodig dan 

een podotherapeut kan bieden. 

Podotherapie Wouda en  

Het raadplegen van onze specialist  

is belangrijk bij klachten aan uw 

tenen, voeten, benen of lage rug.  

Hij bespreekt samen met u een 

geschikte behandeling en adviseert 

u over het hele traject. Ook als het 

gaat om een vergoeding of 

doorverwijzing. U heeft overigens 

geen doorverwijzing nodig om 

contact met ons op te nemen. 

Wouda Orthopedie werken nauw 

samen. Onze specialisten spreken 

dezelfde taal en vullen elkaar aan.  

Zo kunnen we u efficiënt, effectief 

en snel helpen en dat is voor u wel  

zo prettig.

Wouda Orthopedie is een bijna 100 

jaar oud familiebedrijf waar u 

terecht kunt voor schoenen, 

therapeutisch elastische kousen, 

(sport)braces en reiskousen, 

korsetten en bandages. U vindt onze 

partner in Hengelo, Winterswijk en in 

MST in Oldenzaal, waar tevens een 

behandellocatie van Podotherapie 

Wouda gevestigd is. 
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Souterrain

Begane grond
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ZGT, uw vertrouwde  
ziekenhuis in  

Almelo en Hengelo

ZGT Almelo
Zilvermeeuw 1

7609 PP Almelo

088  708 78 78

ZGT Hengelo
Geerdinksweg 141

7555 DL Hengelo

088  708 78 78

facebook.com/ZGTinfo

twitter.com/ZGT_info

linkedin.com/company/zgt

youtube.com/ZGTinfo

www.zgt.nl


