Dialyse tijdens
uw vakantie
in Amersfoort
en Harderwijk
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Vakantie in Amersfoort
Amersfoort is een verrassende plek om uw vakantie door te brengen. Binnen
de eeuwenoude stadspoorten biedt Amersfoort veel eigentijdse winkels,
restaurants en andere uitgaansmogelijkheden. Met een pretpark, een speeltuin
en een dierentuin in de buurt is er bovendien voor kinderen genoeg te doen.

Vakantie in Harderwijk
De Veluwe is een prachtige bosrijke omgeving met
veel recreatiemogelijkheden. Harderwijk ligt direct
aan het Veluwemeer en is een leuke stad voor
stadsbezoekers én watersportliefhebbers.
En ook hier is er genoeg te doen voor kinderen:
het Dolfinarium en het pretpark Walibi World
liggen op een steenworp afstand.
Meer informatie over Amersfoort, Harderwijk, de
Veluwe en adressen voor accommodaties vindt u
op www.vvvamersfoort.nl, www.harderwijk.nl en
op www.vvvveluwevallei.nl.

Bent u dialysepatiënt en wilt u graag genieten van een onbezorgde vakantie
in en rond Amersfoort of Harderwijk? Bezoekt u graag de prachtige omgeving
van de Veluwe en het Veluwemeer? Dat kan! U combineert uw vakantie met
een behandeling in ons Dialysecentrum in Amersfoort of in ons Dialysecentrum in Harderwijk.
Dialysecentrum Amersfoort en omgeving
Dialyseren tijdens uw vakantie in Amersfoort kunnen wij u aanbieden in ons
Dialysecentrum in Meander Medisch Centrum op locatie Amersfoort Lichtenberg. Hier beschikken we over een uitgebreid en groot Dialysecentrum met
moderne apparatuur. Alle ziekenhuiskennis en -faciliteiten zijn direct bij de
hand. U wordt in Amersfoort begeleid door ervaren dialyseverpleegkundigen
en bezocht door een nefroloog. Bovendien kunt u tijdens uw behandeling
gebruik maken van diverse faciliteiten, zoals de dialysefiets, een laptop of tv.
Dialyse in Harderwijk en omgeving
Dialyseren tijdens uw vakantie op de Veluwe of in Harderwijk kunnen wij u
aanbieden in ons Dialysecentrum in Harderwijk. Dit centrum is onderdeel van
Meander Medisch Centrum en beschikt eveneens over moderne apparatuur.
Het centrum is gezellig en huiselijk ingericht. De medewerkers lopen niet in wit
uniform, maar in spijkerbroek en poloshirt. Als het nodig is, kunt u terugvallen
op alle voorzieningen en de specialisten van het ziekenhuis in Amersfoort. U
wordt in Harderwijk begeleid door gediplomeerde en ervaren dialyseverpleegkundigen en bezocht door een nefroloog. Ook in Harderwijk kunt u gebruik
maken van een dialysefiets, een laptop of tv.

Contact
Wilt u tijdens uw vakantie gebruik maken van één van onze dialysefaciliteiten in Amersfoort of
Harderwijk? In overleg is het mogelijk om meer dan drie keer per week gebruik te maken van
de dialysefaciliteiten.
Voor een afspraak of meer informatie over dialyse in Amersfoort kunt u bellen naar
033 – 850 5050. Vraagt u naar het Dialysecentrum (op werkdagen tussen 9.30 uur en 16.30 uur).
Voor dialyse in Harderwijk belt u op maandag, woensdag of vrijdag tussen 9.30 uur en 14.30
uur naar 0341- 430895.
Kijk voor meer informatie of voor het online maken van een afspraak op
www.meandermedischcentrum.nl/dialyse
Adresgegevens
Dialysecentrum Meander Medisch Centrum
Locatie Amersfoort Lichtenberg
Utrechtseweg 160
3818 ES Amersfoort
Telefoon 033 – 850 5050
U vindt het Meander Dialysecentrum, locatie
Amersfoort Lichtenberg, via de zij-ingang
aan de Jacob Catslaan (inrit tegenover de
kerk). Deze zij-ingang is geopend tijdens de
openingstijden van het centrum.

Dialysecentrum Meander Medisch Centrum
Locatie Harderwijk
Wethouder Jansenlaan 73
3844 DG Harderwijk
Telefoon 0341-430895

Meander Medisch
Centrum Lichtenberg

Meander Dialysecentrum
Hardewijk

Meander Dialysecentrum, locatie Harderwijk,
is gevestigd in het gebouw Flevostaete. U
kunt ons bereiken door de borden naar het
ziekenhuis St Jansdal te volgen. Sla voor
de ingang van de parkeerplaats van het
ziekenhuis linksaf. Na ongeveer 100 meter
vindt u aan de rechterkant het gebouw
Flevostaete. Het Dialysecentrum is gevestigd
op de eerste etage.
Colofon
Dit is een uitgave van Meander Medisch Centrum, maart 2010
Fotografie
Meander Medisch Centrum, Gemeente Harderwijk
Martijn Kleimeer, Utrecht Toerisme & Recreatie (UTR).
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