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TOM IS TERUG!

Goed nieuws! Chiropractor Tom van der Velden gaat

binnenkort weer beginnen met behandelen. 

Een aantal weken geleden is Tom geopereerd aan zijn

pols en heeft een paar weken de tijd genomen om goed

te herstellen. In zijn afwezigheid hebben we een

waarnemer (Chiropractor Wouter de Ruijter) kunnen

vinden die zijn agenda over kon nemen. Zo hebben we

deze situatie zo goed als mogelijk op kunnen lossen. 

Binnenkort komt Tom weer terug en bouwt Wouter zijn

waarneming weer af. Vanaf maandag 24 oktober

hopen we weer als vanouds te draaien. Tom heeft in

ieder geval weer veel zin om aan de slag te gaan!
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TWEEDE VESTIGING NU “UP AND RUNNING”

Na lang wachten is het eindelijk zover; op 4 november vindt de

officiële opening plaats van onze nieuwe locatie in Den Bosch.

Deze locatie bevindt zich in het nieuwe Sport Medisch Centrum

van het JBZ-Ziekenhuis in Den Bosch (Het Zuiderkruis 23,

industrieterrein De Brand nabij de A2). Het SMC-JBZ heeft een

samenwerkingsovereenkomst voor 10 jaar gesloten met Team

Jumbo Visma, die zich op dezelfde begane grond heeft

gevestigd.

Op deze locatie kun je zowel terecht voor alledaagse

klachten (chiropractie), als voor sportgerelateerde

klachten (sportchiropractie). De fietspositiemetingen, die

voorheen in Vught en op de Maaspoort werden gedaan, zijn

in het geheel overgebracht naar Het Zuiderkruis. Wim

werkt vanaf nu dus alleen in Vught en op Het Zuiderkruis,

niet meer op de Maaspoort. 
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Maandag en donderdag aanwezig op locatie Vught.

Dinsdag, woensdag en vrijdag aanwezig op locatie Den Bosch.

Maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag aanwezig op locatie Vught.

Omdat we nu een tweede vestiging hebben, delen we nog eens de bezetting:

Wim Brussee: 

 

Tom van der Velden: 

U ontvangt 48 uur van te voren een afspraak herinnering. Controleer altijd

de locatie om er zeker van te zijn dat u op de goede locatie verschijnt.

AANWEZIGHEID CHIROPRACTOREN
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DAG TEGEN RUGPIJN 3 NOVEMBER

Op 3 November 2022 is het de landelijke dag tegen 

rugpijn. Hierbij wordt er extra aandacht gegeven 

aan het belang voor een goed functioneerde 

wervelkolom. Rugpijn is volksziekte nummer 1, 

terwijl veel van deze klachten voorkomen kunnen 

worden door in beweging te komen. 

Vanwege deze speciale dag organiseren wij in de week van 31 oktober t/m 

4 november vrijblijvende oriënterende afspraken. Hierbij staan wij klaar om

geïnteresseerden te helpen met vragen over klachten, gezondheid en levensstijl.

Heeft u een kennis of familielid die hier gebruik van wil maken, neem dan

telefonisch contact op met onze praktijk (073-6840194) of mail ons naar

balie@cvught.nl. Deze afspraken duren een half uur en zijn gratis en vrijblijvend.
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ZORGVERZEKERINGEN 2023

Het einde van het jaar komt er alweer aan. Wij zijn alvast aan het

inventariseren welke verzekeringen chiropractie goed gaan vergoeden komend

jaar. De lijst van 2022 ligt in onze praktijk, maar zodra die van volgend jaar

bekend wordt gemaakt, mailen wij u dit zo spoedig mogelijk. Neem ook alvast

een kijkje op de volgende site: www.chiropractievergoeding.nl. Heeft u nog

behandelingen staan die vergoed kunnen worden, neem dan contact op voor

een eventuele (controle-) behandeling.
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BESTUURSFUNCTIE WIM NCA

Sinds 1 oktober heeft Wim Brussee een 

bestuursfunctie binnen de Nederlandse 

Chiropractoren Associatie (NCA). Hij heeft als

doel chiropractie binnen Nederland meer op de

kaart te gaan zetten, de toegankelijk richting

praktijken, voor huisartsen en medisch

specialisten te verbeteren zodat er meer samen

wordt gewerkt als collectief in de

gezondheidszorg. Hij kijkt erg uit naar deze

nieuwe uitdaging!
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Wij hopen u hiermee weer voldoende op de hoogte te 

hebben gebracht over de ontwikkelingen in onze praktijk. 

Heeft u nog vragen? neem dan contact op met een van 

onze assistentes (Petra of Yolande) op 073-6840194 

of mail naar: balie@cvught.nl

Namens ons allen, Team Chiropractie Vught/Team Cyclolab

Wim Brussee 

Tom van der Velden

Petra van Vught 

Yolande Groothuis

Paul Gruithijzen 

Pie Eijck

Adresgegevens:

Chiropractie Vught

Stationsstraat 20

5261 VB Vught

Tel. : 073-6840194

E-mail: balie@cvught.nl
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Cyclolab

Het Zuiderkruis 23

5215 MV 's-Hertogenbosch

Tel.: 073-6840910

E-mail: balie@cyclolab.nl
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