Het huis waar alle zorgverleners samen met
jou en elkaar overleggen, hoe jij zorg kan
dragen voor jezelf en je gezondheid.

HET EERSTELIJNSHUIS - DEINZE CENTRUM
Markt 12 & 50- 9800 Deinze
Telefoon (algemeen nr.) 09/386.52.12
www.heteerstelijnshuis.be

Team
Ons team bestaat uit zorgverleners die werkzaam zijn in de eerstelijnszorg.
Dit zijn huisartsen, verpleegkundigen, vroedvrouwen, voedingsdeskundigen, podologen, gespecialiseerde voetverzorgers, ergotherapeuten, logopedisten, therapeuten/coaches, tandartsen, tabakologen en een psychosociaal team.

Visie
Wij vertrekken vanuit een integrale gezondheidsvisie. We proberen
zoveel mogelijk factoren aan te pakken die een ziekte veroorzaken,
in stand houden of versterken . We zetten ook in op preventie waarbij we nagaan wat jij zelf kan ondernemen om gezond en vitaal in
het leven te staan. We stellen ook de vraag wie of wat jou hierbij kan
ondersteunen.
Naast de lichamelijke gezondheid vinden wij jouw algemeen welbevinden heel belangrijk. Daarom investeren wij heel sterk in het
opbouwen van een vertrouwensrelatie, bepalen we samen met jou
wat en hoe jij dingen wil aanpakken en zetten wij in op een breed
aanbod aan zorgverleners.

Werkwijze
We vertrekken vanuit jouw noden en vragen en gaan samen met jou
op zoek naar de zorg(verlener) die jou best vooruit kan helpen. Dit
betekent dat we steeds in onderling overleg beslissingen nemen en
dat jij zelf kiest wat je wel of niet wil. Dit betekent ook dat jij de vrije
keuze hebt om een zorgverlener te kiezen binnen of buiten Het
Eerstelijnshuis.
Heb je meer gespecialiseerde zorg nodig, dan verwijzen wij, terug in
samenspraak met jou, door naar collega’s in de tweede lijn.

JEAN-PIERRE HOENGENAERT
- Huisarts
- Rookstopbegeleiding/Tabakoloog
- Praktijkopleider
- tel. 09 / 386 52 12
- jphoengenaert@heteerstelijnshuis.be

KRIS VAN CAENEGEM
- Huisarts
- Licentiaat in de Manuele Therapie
- tel. 055 / 61 49 61
- krisvancaenegem@heteerstelijnshuis.be

BENEDICTE DOOMS
- Huisarts
- tel. 09 / 386 52 12
- benedictedooms@heteerstelijnshuis.be

EDDY VAN MAERKEN
- Huisarts
- Arbeidsgeneesheer
- tel. 09 / 386 52 12
- tel. 09 / 386 49 29
- eddyvanmaerken@heteerstelijnshuis.be

ANNE DUIJSENS
- Huisarts
- tel. 09 / 386 52 12
- anneduijsens@heteerstelijnshuis.be

WOUTER FEYS
- Huisarts in opleiding
- Sportarts
- tel. 09 / 386 52 12
- wouterfeys@heteerstelijnshuis.be

ANN DEPODT
- Algemeen tandarts
- Groepspraktijk G.Gezellelaan 27 Deinze
- tel. 09 / 386 89 80
- anndepodt@heteerstelijnshuis.be

ANNE-SOPHIE DE GROOTE

- Algemeen tandarts
- Groepspraktijk G.Gezellelaan 27 Deinze
- tel. 09 / 386 89 80
- annesophiedegroote@heteerstelijnshuis.be

GREET SANDERS
- Algemeen tandarts
- Groepspraktijk G.Gezellelaan 27 Deinze
- tel. 09 / 386 89 80
- greetsanders@heteerstelijnshuis.be

NANCY VAN BRABANDT
- Verpleegkundige
- Coördinatie diabetes en cardiovasculaire preventie
- Chronische aandoeningen
- tel. 09 / 386 52 12
- nancyvanbrabandt@heteerstelijnshuis.be

BART VERKERKEN
- Voedingsdeskundige
- Erkend diëtist en diabeteseducator
- tel. 0498 / 93 01 85
- bartverkerken@heteerstelijnshuis.be

CANDICE CORNETTE
- Voedingsdeskundige
- Erkend diëtist en diabeteseducator
- tel. 0499 / 33 64 75
- candicecornette@heteerstelijnshuis.be

LAURENS HOENGENAERT
- Kinesitherapeut
- Diabetes, hartrevalidatie, longrevalidatie
- tel. 09 / 227 62 68
- laurenshoengenaert@heteerstelijnshuis.be

TINE VAN DE VELDE
- Kinesitherapeut musculoskeletale aandoeningen
- Manuele therapie
- tel. 09 / 227 62 68
- tinevandevelde@heteerstelijnshuis.be

COLIEN VAN DEN BULCKE
- Ergotherapeute
- Rugschool en handrevalidatie
- tel. 0478 / 35 06 01
- colienvandenbulcke@heteerstelijnshuis.be

CHARLOTTE DE JONCKHEERE
- Podologe
- Biomechanise analyse en podologische zooltherapie
- tel. 09 / 386 52 12 of 0475 / 57 73 67
- charlottedejonckheere@heteerstelijnshuis.be

JULIE DEVOS
- Podologe
- Screening en verzorging van de diabetesvoet
- Huid- en nagelaandoeningen van de voet
- tel. 09 / 386 52 12 of 0475 / 57 73 67
- juliedevos@heteerstelijnshuis.be

NATALIA ISAEVA
- Gespecialiseerd voetverzorger
- tel. 0492 / 99 05 15
- nataliaisaeva@heteerstelijnshuis.be

NIKKI SNEL
- Logopediste
- Neurologische taal-, slik- en spraakproblemen
- Leerstoornissen
- tel. 09 / 386 52 12 of 0495 / 14 08 56
- nikkisnel@heteerstelijnshuis.be

CELINE VAN LAECKE
- Logopediste
- Neurologische taal-, slik- en spraakproblemen
- Leerstoornissen
- tel. 0495 / 14 08 56
- celinevanlaecke@heteerstelijnshuis.be

LIESBET MOORTGAT

- Loopbaanbegeleiding en burn-outcoaching
- Oplossingsgerichte psychotherapie volwassen/ouders
(levenskwaliteit/gezondheid)
- tel. 0499 / 72 45 14
- liesbetmoortgat@heteerstelijnshuis.be

KAREN VAN OOST
- Life Coaching
- Creatieve therapie
- tel. 0479 / 30 35 83
- karenvanoost@heteerstelijnshuis.be

MATHIAS VERNIEST

- Coaching en begeleiding kinderen, jongeren en/of
hun ouders (persoonlijke ontwikkeling & groei,
opvoedingsondersteuning)
- tel. 0478 / 24 65 72
- mathiasverniest@heteerstelijnshuis.be

ELS MEERSCHMAN
- Relatie-, familiale en echtscheidingsbemiddeling
- Plusoudercoaching
- Workshops selfcoaching
- tel. 0468 / 15 72 81
- elsmeerschman@heteerstelijnshuis.be

HEDWIG BOUDREZ
- Rookstopbegeleiding
- tel. 0496 / 28 53 22
- hedwigboudrez@heteerstelijnshuis.be

EVELIEN DOBBELAERE
- Cliëntgerichte psychotherapie voor volwassenen
(persoonlijke groei en ontwikkeling)
- tel. 09 / 386 52 12
- eveliendobbelaere@heteerstelijnshuis.be

WIT GELE KRUIS
Team Deinze
- Thuisverpleging
- tel. 09 / 265 69 23

KATRIEN VROMAN
- Medisch secretariaat
- Aanvraag voorschriften en afspraken
- tel. 09 / 386 52 12
- secretariaat@heteerstelijnshuis.be

KRISTA BIASINO
- Medisch secretariaat
- Aanvraag voorschriften en afspraken
- tel. 09 / 386 52 12
- secretariaat@heteerstelijnshuis.be

