Geachte patiënt,
Komend jaar gaan er enkele belangrijke veranderingen komen in de bezetting van onze praktijk.
Chiropractor Wim Brussee gaat vanaf 18 april intensiever samenwerken met het Sport Medisch
Centrum van het Jeroen Bosch Ziekenhuis, die een contract is aangegaan met het wielerteam van
Jumbo-Visma.
Het Sport Medisch Centrum gaat zich voor de begeleiding van wielrenners vestigen op de nieuwe
locatie van het wielerteam van Jumbo-Visma, Zuiderkruis 23, 5215 MV Den Bosch (op het terrein De
Brand). Op die locatie worden vanaf 19 april a.s. de fietsmetingen door het Cyclolab gedaan, hier
worden ook reguliere chiropractische behandelingen door Wim Brussee gedaan. Wim Brussee zal
daardoor minder vaak aanwezig zijn in de praktijk in Vught. De aanwezigheid van Tom van der Velden
blijft onveranderd.
Aanwezigheid en locaties chiropractoren vanaf 19 april a.s.:

Chiropractor
Wim Brussee
Tom van der Velden

Locatie Vught
Stationsstraat 20
5261 VB Vught
maandag, donderdag
maandag, dinsdag, donderdag,
vrijdag

Locatie Den Bosch
Zuiderkruis 23 (De Brand)
5215 MV Den Bosch
dinsdag, woensdag, vrijdag

Wat betekent deze aanpassing voor u?
Als u onder behandeling bent van Wim Brussee, dan kunt u kiezen op welke locatie u behandelt wilt
worden; Vught óf Den Bosch. Afwisselen mag ook, u mag dat zelf bepalen. Als u liever uw afspraken
in Vught op de vertrouwde dagen houdt, terwijl Wim daar die dag niet is, kunt u ervoor kiezen de
behandeling voort te zetten bij Tom van der Velden. Daar hebben wij alle begrip voor.
Overgangsperiode maart – april
In aanloop naar de verandering moet er veel werk worden verricht, waardoor chiropractor Wim
Brussee in maart en april iets minder aanwezig zal zijn. Indien nodig zullen zijn behandelingen worden
waargenomen door collega Tom van der Velden. Wij gaan ervoor zorgen dat u altijd binnen een paar
dagen voor een behandeling terecht kunt.
Mogelijk ervaart u tijdelijk hinder van de veranderingen. We hopen dat u begrip heeft voor de situatie
en we doen er alles aan om overlast te voorkomen. Mocht u vragen hebben dan kunt u terecht bij de
balie-assistente.
Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd,
Met vriendelijke groet,
Team Chiropractie Vught

