Gezondheidscentrum
Chaam

Onze
missie

Zorg nodig op vakantie?
De Flaasbloem ontzorgt

Samen met RCN De
Flaasbloem willen we
niet alleen een vakantie zorgeloos kunnen
maken, maar ook een revalidatie een
vakantie laten zijn. We gaan de komende
seizoenen kijken of we zorg kunnen

Bezoekadres
De werf 1-3
4861SC Chaam

integreren binnen de camping om ook de
meer kwetsbare en zorgbehoevenden
mensen een fijne vakantie te kunnen laten
ervaren. Graag horen we uw mening over
deze dienstverlening! Hierbij nodigen we u
uit om een vragenlijst over onze
dienstverlening in te vullen.

De Flaasbloem en

(scan de QR-code of ga naar www.mtcdepraktijk.nl/enquete-zorgcamping)

werken samen om uw verblijf zorgeloos te

het Gezondheidscentrum Chaam
laten verlopen, ook wanneer u kampt met
fysiek ongemak

Logopedie

Disciplines

Op afroep logopedie op de camping.
www.logopediekooter.nl

op de camping
Huisartsen

Ergotherapie

Onze visie
Het kan zijn dat u tijdens uw verblijf
zorg nodig heeft. In dat geval willen wij
dat dit uw vakantie zo min mogelijk
verstoort. Daarom werken De
Flaasbloem en het
Gezondheidscentrum Chaam samen
om u zo veel mogelijk te ontzorgen. U
kunt voor thuiszorg, huisartsenzorg,
fysiotherapie en andere zorg terecht op
uw vakantieadres. Hier vindt u de
contactgegevens van de verschillende
dienstverleners. Mocht u meer

0161-492232

Medisch trainingscentrum revalidatie therapie in
het gezondheidscentrum of op de camping.
www.mtc-depraktijk.nl

Diëtetiek

06-43425690

Op afroep dieetadvies op de camping.
www.abcdietist.nl

Thebe Wijkverpleging

0 8 8 - 11 7 6 8 0 0

Thuiszorg op de camping
www.thebe.nl

informatie willen dan kunt u contact

Thuiszorg Careyn

opnemen met een van onze

Thuiszorg op de camping
www.careyn.nl

medewerkers.

0161-492232

Op afroep fysiotherapie en/of manuele therapie
op de camping. Kijk op de website voor overige
specialisaties van De Praktijk.
www.pmc-depraktijk.nl

Revalidatie therapie

06-12612018

0161-491881

Hebben tijdens het hoogseizoen (van 10 juli t/m 28
juli) ma-wo-vrij van 13h tot 13.30, inloopspreekuur,
op andere dagen alleen na telefonisch contact.
Legitimatie en zorgpas verplicht, anders contante
betaling.

Fysiotherapie

06-13429295

Op afroep ergotherapie op de camping.
www.ergotherapiebaarle.nl

Huid- en oedeemtherapie

Dermatio huid- en oedeemtherapie op afroep op
de camping.

(Kinder-) Oefentherapie

0161-492232

www.beweeg-wijs.nl op afroep op de camping

Overige disciplines binnen het
Gezondheidscentrum Chaam
Maatschappelijk werk

06 81808034

www.imwbreda.nl

Voedingsconsulent

06-21656560

www.eetjefitengezond.nl

Kindercoach

06-20076051

www.jijenikkindercoaching.nl

Podotherapie
076-5265700

06-48017578

088-3456543

www.hallux.nl

Psycholoog
www.beekzicht-praktijk.nl

06-27148751

