
Medisch Centrum Lambertus opent haar deuren

Wie de benedenverdieping van de voorma-
lige Lambertuskerk op dit moment betreedt, 
zal maar moeilijk kunnen geloven dat het over 
een paar weken, op donderdag 29 juni, al-
lemaal klaar zal zijn. De open plafonds met 
een labyrinth van leidingen en buizen en de 
vloeren die vol staan met materialen die nog 
verwerkt moeten worden, doen iets heel an-
ders geloven.
Maar daar denkt Toine Schuivens, een van de 
vijf huisartsen die hier het Medisch Centrum 
Lambertus gaan openen, toch anders over. 
“Ze werken hier nu met zoveel man en zo 
hard dat het dan allemaal klaar is.” 
Als we over de nog met karton ingepakte tre-
den van de trap naar boven lopen, is te zien 
waarop het optimisme van Toine gestoeld is. 
De eerste verdieping waar de huisartsenprak-

tijken van Dr. Albronda, Dr. Harthoorn, Dr. He-
geman, Dr. Jacobs en Dr. Schuivens geves-
tigd worden, zien er uit of ze al kunnen worden 
ingericht. Hier is ook de hand van beeldend 
kunstenaar Marijke Billekens uit Steyl te zien. 
Zij heeft als beeldend kunstenaar het project 
vorm gegeven. Haar raam met gekleurd glas 
is dan ook de blikvanger van de wachtkamer. 
De kale banken wachten nog op de kussen-
tjes die straks, volgens Toine, in de kleurscha-
keringen van de spreekkamers zijn terug te 
vinden. In de wachtkamer zijn ook een paar 
ramen waarin woorden staan gegraveerd. 
“Die hebben we als huisartsen bedacht. Het 
zijn woorden die we als het ware van de 
oude praktijken hebben meegebracht en die 
aangeven wat we hier willen. ‘Goede com-
municatie’ bijvoorbeeld en ‘Waarop men kan 

vertrouwen’, ‘Huiselijkheid’, ‘Saamhorigheid’, 
‘Flexibiliteit’ en ‘Toewijding’. Maar ook ‘Dege-
lijk’ en ‘Vriendelijk patiëntencontact’, want dat 
is natuurlijk waar we voor willen staan.”
Zowel links als rechts langs de wachtkamer 
lopen lange gangen waaraan de spreekka-
mers van de huisartsen te vinden zijn. Met 
trots laat Toine zijn spreekkamer zien. Een 
bureau en achter een gebogen muurtje een 
kleine behandelruimte. “We hebben zelf in-
spraak gehad in de kleurschakering van de 
spreekkamers. Iedereen heeft zo zijn eigen 
kleur.”

Het aardige van deze verbouwing tot medisch 
centrum is wel dat de kerk voor de toekomst 
een mooie bestemming heeft gekregen. De 
opmerking dat veel mensen in Blerick het 

jammer vinden dat de klok van de kerktoren 
al jaren stilstaat, lacht Toine weg. “Die klok 
die gaat weer lopen. We wilden hem eigenlijk 
bij de officiële opening starten. Maar dat was 
niet mogelijk want als de klok eenmaal loopt, 
kunnen we hem niet zomaar even stilzetten. 
Daarom hebben we voor de opening door 
burgemeester Scholten iets anders bedacht.” 
Boven deze etage ligt nog een verdieping. 
“Die hadden we in eerste instantie niet nodig. 
Maar als je die er later in zou willen bouwen, 
geeft dat zo’n rommel en gedoe dat het er 
waarschijnlijk nooit meer van zou komen. Nu 
liggen daar ook verschillende kamers, waar 
iemand zich rustig kan terugtrekken met een 
patiënt.”

Bovenaan de trap naar de 1e etage kan met 

een brandwerend scherm de afde-
ling met de huisartsenpraktijken ’s 
nachts als een apart compartiment 
worden afgescheiden. Dat was een 
van de voorwaarden die door de 
brandweer werden gesteld. Hoewel 
de inrichting heel modern overkomt, 
is de kerk toch overal zichtbaar. In 
het mooie metselwerk van de ge-
welven, in de nisjes en natuurlijk in 
de ramen die in alle spreekkamers 
terugkomen.

Als het 1 juli allemaal klaar is, zal 
er in Medisch Centrum Lambertus 
naast de vijf huisartsenpraktijken, 
ook een nieuwe apotheek van VAL 
apotheken worden gevestigd. Ver-

der zal er een dependance komen 
van fysiotherapie Fysio Vossener, 
de podotherapie van Thijssen en 
Gubbels en de psychologieprak-
tijken van Neomai (voor jeugd en 
volwassenen) en BOEI psycholo-
gen (voor kinderen). Ook zal dië-
tiste Stolzenbach een plaatsje in de 
voormalige kerk vinden en zal het 
bloedafname team van het VieCu-
rie ziekenhuis hier vanaf 3 juli aan-
wezig zijn op maandag, woensdag 
en vrijdag van 8.00 tot 9.00 uur en 
op dinsdag en donderdag van 9.30 
tot 10.30 uur. 

Blerick, 1 juni 2017
Geachte mevrouw/mijnheer,

Wij zijn erg verheugd om u de opening te mogen aankondigen van ons nieuwe medisch cen-
trum. Na een langdurige voorbereiding en jaren verbouwen is ons medisch centrum in de 
Lambertuskerk nu klaar.

In het nieuwe centrum worden de huisartsenpraktijken van dr. Albronda, dr. Harthoorn, 
dr. Hegeman, dr. Jacobs en dr. Schuivens gevestigd.
In het nieuwe pand vindt u ook een nieuwe apotheek, fysiotherapie van fysio Vossener, 
podotherapie van Thijssen en Gubbels en de psychologiepraktijken van Neomai en BOEI.
‘s Ochtends vroeg kunt u er terecht voor bloedafname t.b.v. onderzoek in het ziekenhuis.
Al met al een compleet medisch centrum, waarin wij u uitgebreide medische zorg kunnen 
bieden en waarin wij ons samen thuis zullen voelen.

Op dinsdag 27 en woensdag 28 juni a.s. gaan de praktijken verhuizen. Er zullen op die dagen 
steeds twee praktijken open zijn. U kunt op die twee dagen - buiten de geplande afspraken - 
alleen terecht voor spoedafspraken. U wordt dan verwezen naar de open praktijken.
Vanaf donderdag 29 juni 2017 kunt u terecht op onze nieuwe locatie.

Wat betreft onze bereikbaarheid zal er voor u iets veranderen. De moderne telefooncentrale 
zal u een keuzemenu laten horen, waarbij u kunt kiezen voor spoed, aanvragen van een 
recept of het vragen van advies en het maken van een afspraak bij de assistente. U hoort in 
principe geen bezettoon meer, maar wel het aantal wachtenden voor u. De oude spoednum-
mers komen hiermee te vervallen.
Het telefoonnummer van de praktijk blijft voor u hetzelfde (zie onder). U zult ook zoveel 
mogelijk uw eigen vertrouwde assistente aan de lijn krijgen. Zo willen wij de persoonlijke 
aandacht, die u gewend bent, ook in ons nieuwe centrum behouden.

Wij zijn erg trots op onze nieuwe huisvesting en daarom willen wij u graag uitnodigen voor 
een kennismaking op onze open dag op zaterdag 15 juli 2017 van 13.00 uur tot 16.00 uur. 
Wij verheugen ons erop om u het nieuwe centrum van ons en onze medegebruikers te 
laten zien.

Adres:
Medisch Centrum Lambertus
Leeuwerikplein 1b      5922 VL Blerick

Voor actuele informatie, zie onze nieuwe website : www.mclambertus.uwartsonline.nl
R.P. Albronda             tel 077-387 1980
C.M. Harthoorn         tel 077-382 1573
J.B.M. Hegeman        tel 077-387 1980
F.M. Jacobs                 tel 077-382 1166
A.F.H.M. Schuivens    tel 077-387 1818

Medisch Centrum Lambertus

De wachtkamer voor de patiènten van de huisartsen De balie voor de patiènten van de huisartsen De nog ingepakte treden van de trap naar de tweede verdieping

Huisarts Toine Schuivens achter zijn bureau in zijn nieuwe spreekkamer De glas in lood raam aan de kant van de Burgemeester Gommanslaan


