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Heeft u een ongeluk gehad?
Bel uw huisarts. In het weekend of 's avonds belt u de Huisartsenpost.

Huisarts Frankhuisen
Stadtlohnalle 9
7595 BP Weerselo
054 166 10 04 [1]
www.huisarts-frankhuisen.nl [2]

Huisartsenpost Hardenberg
Jan Weitkamplaan 4a
7772 SE Hardenberg
0900 333 63 33 [3]
www.medrie.nl/huisartsenpost-hardenberg [4]

Spoedpost Hengelo
Patiënten met een huisarts uit Oldenzaal, Dinkelland en De Lutte kunnen op werkdagen na 17.00 uur, in het
weekend en op nationale feestdagen met Spoedpost Hengelo.
Geerdinksweg 143a
7555 DL Hengelo
088 555 11 55 [5]
www.sht.nl [6]

Huisartsenpraktijk B.K.P. Vincenten
Almeloseweg 218
7614 LC Mariaparochie
0546 81 22 25 [7]
www.medischcentrummariaparochie.nl [8]

Huisartsenpraktijk de Mosbeek
Schildhuisstraat 11
7651 BT Tubbergen
054 662 14 85 [9]
praktijk@huisartsenpraktijkdemosbeek.nl [10]
www.huisartsenpraktijkdemosbeek.nl [11]

Huisartsenpraktijk Douwes Dekker/Feith
Hoofdstraat 51
7665 AN Albergen
054 644 13 00 [12]
www.douwesdekker-feith.praktijkinfo.nl [13]

Huisartsenpraktijk E.M. Kluitman
Brink 3
7591 CZ Denekamp
054 135 25 59 [14]
www.emkluitmanhuisarts.praktijkinfo.nl [15]

Huisartsenpraktijk Geesteren
De Aanleg 17
7678 VZ Geesteren
054 663 21 61 [16]
assistente@huisartsgeesteren.nl [17]
www.huisartsenpraktijk-geesteren.nl [18]

Huisartsenpraktijk Hermeling & Telgenkamp
Legtenbergerstraat 10
7595 XB Weerselo
054 166 10 04 [1]
assistente@hermeling-telgenkamp.nl [19]
www.huisartsenpraktijk.nl/hermeling&telgenkamp [20]

Huisartsenpraktijk Joosten-Koekkoek-Olde Riekerink
Oldenzaalsestraat 12B
7591 GM Denekamp
054 135 41 42 [21]
www.joostenkoekkoek.praktijkinfo.nl [22]

Huisartsenpraktijk Klamer & Stöver
Oldenzaalsestraat 12C
7591 GM Denekamp
05 41 35 12 01 [23]
www.huisartsenpraktijkklamer.nl [24]

Huisartsenpraktijk Ootmarsum
Molenstraat 10d
7631 AZ Ootmarsum
054 128 02 00 [25]
www.hapootmarsum.nl [26]

Huisartsenpraktijk De Eendracht
De Eendracht 2C
7651 CZ Tubbergen
054 662 33 55 [27]
www.vermoolen-hofhuis.praktijkinfo.nl [28]

Huisartspraktijk Doornweerd
Hoofdstraat 51
7665 AN Albergen
054 644 24 24 [29]
www.huisarts-doornweerd.praktijkinfo.nl [30]

Huisartsenpraktijk Kloosterhaar
Openingstijden vindt u op de website. Locatie Langeveen: Iemenboersweg 1A, in het Gezondheidscentrum
Langeveen
Dorpsstraat 22B
7694 AC Kloosterhaar
052 324 13 72 [31]
www.huisartskloosterhaar.nl [32]

Wilt u het risico op vallen in uw huis zo klein mogelijk maken?
Om zo veilig mogelijk in uw huis te kunnen bewegen, kunt u de veiligheid in uw huis verbeteren. Denk
bijvoorbeeld aan de indeling van uw woonkamer, het wegwerken van snoeren, het verwijderen van drempels
of het vastzetten van kleden zodat u daar niet overheen valt. Probeer dit zelf of vraag uw familie of vrienden
om hulp. Of schakel een klussendienst in.
Op de website Veiligheid vindt u veel tips om het veiliger te maken in huis. Lukt dit niet? Neem dan contact
op met het Team Ondersteuning & Zorg in uw gemeente.

Team Ondersteuning & Zorg Tubbergen
Raadhuisplein 1
7651 CV Tubbergen
054 662 80 00 [33]
zorg@tubbergen.nl [34]
www.tubbergen.nl/wet-maatschappelijke-ondersteuning [35]

Wilt u snel om hulp kunnen roepen?
Met een personenalarmering komt er in noodsituaties gelijk hulp. Dit is een alarmeringssysteem om bij nood
hulp in te schakelen. Bijvoorbeeld als u in huis bent gevallen of u zich plotseling niet goed voelt. Via een

knop in huis, een zender om uw nek, pols of broekriem of via een mobiele telefoon kunt u dag en nacht de
meldpost waarschuwen. Heeft u personenalarmering nodig? Neem contact op met Stichting Welzijn
Tubbergen Dinkelland.
Informeer bij uw zorgverzekeraar of u een deel van de kosten vergoed krijgt. Soms kan de gemeente u
helpen met de kosten.

Stichting Welzijn Tubbergen Dinkelland
Kerkstraat 94a
7667 PZ Reutum
085 047 94 00 [36]
info@swtd.nl [37]
www.swtd.nl [38]

Heeft u na een ongeluk nog last van pijn?
Maak een afspraak bij uw huisarts.

Huisartsen Dinkelland
www.gemeentegids-dinkelland.nl/huisartsen [39]

Huisartsen Tubbergen
www.gemeentegids-tubbergen.nl/huisartsen [40]
Sociale kaart Dinkelland Tubbergen is ontwikkeld in opdracht van de gemeenten Dinkelland en
Tubbergen in samenwerking met vele organisaties en instellingen.
Over Sociale kaart Dinkelland Tubbergen
Noaberkracht Dinkelland Tubbergen
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