
STICHTING GEZOND VLEUTEN
Stichting Gezond Vleuten is het samenwerkings- 
verband tussen de Vleutense huisartsenpraktijken,
Drost, Puntenburg, Scheele en van der Willigen,  
de Kring-Apotheek Vleuten, Centrum voor  
Fysiotherapie en Manuele Therapie Vleuten en  
Diëtistenpraktijk Harkema & Krabshuis.

De genoemde praktijken hebben de intentie onder
één dak te gaan werken. Zolang de huisvesting
hiervan nog niet rond is, werkt ieder vanuit de eigen
vertrouwde locatie.

De betrokken medewerkers van Stichting Gezond
Vleuten werken graag samen aan de beste zorg
voor u. In deze brochure leest u wat we u te bieden
hebben en het geeft u veel praktische informatie.
Zie ook www.gezondvleuten.nl

DIËTISTENPRAKTIJK 
HARKEMA & KRABSHUIS
Een diëtist is specialist op het gebied van voeding 
en gedrag bij ziekte en gezondheid. Zij begeleidt u 
persoonlijk bij het aanleren van eetgewoontes pas-
send bij uw hulpvraag, gezondheids- en leefsituatie.  
Ze werkt nauw samen met de huisartsen, praktijk-
ondersteuners, fysiotherapeuten en apotheek maar 
ook met haar collega diëtisten uit de ziekenhuizen in 
de omgeving. 
Ze behandelt: diabetes, hart- en vaatziekten en long-
problemen, dieetzorg na ziekenhuisopname, kinderen 
en volwassenen met overgewicht/obesitas, slecht 
etende kinderen, voedselallergie, voeding tijdens de 
zwangerschap, bij maag-/darmproblemen,  
spastische darmen etc.

De praktijk heeft een contract met alle 
zorgverzekeringen. 

DIËTISTENPRAKTIJK HARKEMA & KRABSHUIS
Diëtisten: Ukie Harkema, Francis Krabshuis en Petra 
Sturrus. Spreekuren op afspraak.
Wilhelminalaan 11a  3451HJ  Vleuten
telefoon: 0346-822702
website: www.harkemakrabshuis.nl
email: info@harkemakrabshuis.nl 

CENTRUM VOOR FYSIOTHERAPIE 
EN MANUELE THERAPIE

In het centrum wordt Fysiotherapie, Manuele
Therapie, Oedeemtherapie, Bekkentherapie,

Oncologische Fysiotherapie, Geriatrische
Fysiotherapie en Haptonomie op basis van

Fysiotherapie, gegeven.
Wij behandelen in sommige gevallen aan huis en er 

zijn collega’s die steunkousen aanmeten.
Ook geven wij specifieke trainingen bij COPD, 

Claudicatio Intermittens, Hart- en Vaatziekten, een 
cursus Vallen Verleden Tijd en Medische Fitness.

Wij behandelen patiënten met een chronische ziekte, 
maar u kunt ook bij ons terecht voor klachten die zijn 

ontstaan tijdens bewegen, door overbelasting, na 
een ongeval of na een operatie. Onze behandeling 
is maatwerk. Samen met u streven we naar een zo 

optimaal mogelijk herstel, waarbij het hervatten van 
uw dagelijkse activiteiten centraal staat.

De praktijk is aangesloten bij alle verzekeringsmaat-
schappijen en wij bezitten het pluspraktijk certificaat.

OPENINGSTIJDEN
Maandag en Woensdag 8.00 uur tot 21.00 uur 

Dinsdag, Donderdag en Vrijdag van  
8.00 uur tot 18.00 uur.

Stationsstraat 22  3451 BX  Vleuten
telefoon: 030 - 6773154 

website: www.fysiovleuten.nl
e-mail: info@fysiovleuten.nl



HUISARTSEN
HUISARTSENPRAKTIJK DROST

Dhr. F. Drost
Wetering 8

3451BM Vleuten
030 - 6772300
spoednummer:

030 - 6777951
www.huisartsdrost.nl

HUISARTSENPRAKTIJK PUNTENBURG 
Mw. D.M. Gründlehner

Dhr. R.G.H. Wolswijk
Puntenburg 1

3451CD Vleuten
030 - 6771500
bij spoed toets 1

www.praktijkpuntenburg.nl

HUISARTSENPRAKTIJK SCHEELE
Dhr. E.A.E. Scheele

Mw. C. Tibosch
Prof. Bronkhorstlaan 5

3451ER Vleuten
030 - 6771202
spoednummer:

6771202/0900 - 1515
www.huisartsscheele.nl

HUISARTSENPRAKTIJK VAN DER WILLIGEN 
Dhr. A.M. van der Willigen

Mw. M.J.P. Hansen
Wilhelminalaan 11a

3451HJ Vleuten
030 - 6774531
spoednummer:

030 - 6775171
www.amvdwilligenhuisarts.nl

HUISARTSEN
De vier huisartsenpraktijken werken nauw samen en 
hebben wekelijks overleg. 
De praktijken zijn geopend van 8.00 tot 17.00 uur. 
Indien een praktijk gesloten is, nemen de andere 
praktijken waar.

Op werkdagen van 17.00 - 08.00 uur, tijdens het 
weekend en op feestdagen kunt u terecht bij de  
Huisartsenpost Leidsche Rijn, voor medische zorg die 
niet kan wachten tot de eerstvolgende werkdag. 
Adres:
St.Antonius Ziekenhuis Utrecht
Soestwetering 1  3543 AZ  Utrecht
telefoon: 0900 - 4701470

ASSISTENTES
Via de assistentes kunt u een afspraak maken  
bij uw huisarts.
De assistentes zijn ook opgeleid om medische  
handelingen te verrichten. U kunt bij hen op afspraak 
terecht voor oren uitspuiten, bloeddrukmeting,  
hechtingen verwijderen, bloed- en urineonderzoek  
en wratten aanstippen.

PRAKTIJK ONDERSTEUNERS HUISARTSEN (POH) 
De POH begeleidt patienten met astma-copd, hart- en 
vaatziekten, diabetes mellitus,  
psychische problemen en stoppen met roken. 
Dit gebeurt onder supervisie van de huisarts.

KRING APOTHEEK VLEUTEN
Kring-Apotheek Vleuten verstrekt naast genees-
middelen en zelfzorggeneesmiddelen ook hulpmid-
delen. Verder vinden we het heel belangrijk om u 
goed te adviseren over het geneesmiddelengebruik 
en u hierbij te begeleiden. Zonodig kunnen wij uw 
medicatie thuisbezorgen. We streven naar een zo 
hoog mogelijke kwaliteit in dienstverlening.

Via onze website kunt u zich aanmelden voor mijn-
medicijncoach en uw herhaalmedicatie aanvragen. 
Ook vindt u er alle informatie over wat onze  
apotheek u verder kan bieden.

CONTACT
Kring-Apotheek Vleuten
Stationsstraat 13c
3451 BV Vleuten

telefoon: 030-6771516
fax: 030-6775231
website: www.apotheek-vleuten.nl
e-mail: info@apotheek-vleuten.nl


