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Welkom bij Diabeter-Zuid 
Diabeter-Zuid is gesitueerd in het Máxima Medisch Centrum te Veldhoven, De Run 4600, 5504 
DB Veldhoven. Diabeter heeft  een eigen ingang vlak naast de parkeerplaats, apotheek en de 
bushalte. Zie de foto's voor de locatie: 
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Telefonisch spreekuur Diabeter-Zuid 
Elke dag (ma-vr) is er een telefonisch spreekuur van de diabetesverpleegkundige  

van 11.00-12.00 op 088-‐2807277 

U belt hier voor overleg over de diabetesregeling, aanpassingen dosis en dergelijke . Bij overleg over de glucoseregeling 
graag vooraf de glucosewaardes van enkele dagen opsturen, doses/pompstanden en voedingsbijzonderheden mailen op het 
speciale format dat u van ons kunt krijgen of gebruik de speciale methoden als Care-link, iModem, e.d. hiervoor. Wij stellen 
het zeer op prijs als u na downloaden van gegevens via Care-link ons een mailtje stuurt dat dit is gebeurd (Care-link 
waarschuwt ons (nog) niet automatisch hierover). 

Telefonische bereikbaarheid Diabeter-Zuid 
Diabeter-Zuid is telefonisch bereikbaar op nummer 088-‐2807277. U belt dit nummer voor: 
- verzoeken voor een nieuwe recept 
- vragen over machtigingen en andere formulieren, etc. 
- Doorgeven van wijzigingen in adres-, e-mail, verzekeringsgegevens. 

Indien niet bereikbaar: soms zijn de doktersassistenten en verpleegkundigen bezig met bijvoorbeeld prikken of meten. U 
kunt dan een antwoordapparaat krijgen. Geef uw vraag dan svp door in het antwoordapparaat of mail deze door naar 
receptie@diabeter.nl! 

Afspraken maken 
Waar mogelijk maken we direct bij uw bezoek een afspraak voor de volgende keer. Telefonisch een afspraak maken en per 
mail kan natuurlijk ook. Mail dan naar receptie@diabeter.nl of bel naar ons centrale nummer in Rotterdam: 

voor	  een	  afspraak:	  088-‐2807277	  

Dagelijks wordt de email bekeken en zo spoedig mogelijk beantwoord door één van de teamleden, een en ander afhankelijk van 
uw vraag. Vragen voor de diëtisten kunt u in direct richten aan de diëtistes. 

Per auto  

vanuit de richting: 
Antwerpen/Maastricht/Venlo 
Bij knooppunt de Hogt volgt u de A2 richting 's Hertogenbosch/Tilburg. op de A2 afrit 32 
Veldhoven Zuid nemen. Zie verder routebeschrijving vanuit de richting 's Hertogenbosch. 
's-Hertogenbosch 
Op de A2 richting Eindhoven houdt u bij Ekkerswijer eerst de A58 richting Tilburg aan. Bij 
knooppunt Batadorp de N2 (parallelbaan) richting Eindhoven / Veldhoven nemen en NIET de A2!. 
Neem afrit Veldhoven-Zuid. Aan het einde van de afrit richting Veldhoven (Kempenbaan Oost). Na 
ruim 1 kilometer gaat u bij de verkeerslichten linksaf. U ziet het ziekenhuis aan de rechterzijde. 
Tilburg/Breda 
Op de A58 houdt u bij knooppunt Batadorp de N2 (parallelbaan) richting Eindhoven / Veldhoven 
aan en NIET de A2. Zie verder routebeschrijving vanuit de richting 's Hertogenbosch. 

Parkeren 
De parkeerplaats bij Máxima Medisch Centrum, locatie Veldhoven is gratis. 

Openbaar vervoer 
Vanaf het NS-station Eindhoven noordzijde kunt u kiezen uit de volgende bussen: 

• bus 15 (Koningshof) elk half uur 
• bus 19 (Máxima Medisch Centrum) elk kwartier 
• bus 149 (Reusel) elk halfuur tot 19.00 uur 
• bus 150 (Reusel) elk half uur 
• bus 174 (Bergeijk) elk half uur  
•

De bus stopt NAAST Diabeter-Zuid.
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