
 

Waarom Gynaecologie & Geboortezorg Anna?
   Patiënten kunnen snel terecht 
  Zorg dichtbij huis: zowel in Geldrop als Eindhoven 
  Kleinschalig: een klein team met korte lijnen 
   Nauwe samenwerking met huisartsen, 
verloskundigen en andere ziekenhuizen in de regio 

   Betrokken: één gynaecoloog gedurende het  
hele traject

Praktische informatie: 
Voor overleg met de dienstdoende gynaecoloog belt u tijdens kantooruren 040-286 4102. 
Buiten kantooruren belt u 040 - 286 4040.

Zo werkt Gynaecologie & Geboortezorg Anna:
In ZorgDomein kan de verwijzer, na overleg met de patiënt, aangeven naar welke locatie  
de voorkeur uitgaat. Zeer specialistische onderzoeken en ingrepen vinden plaats in Geldrop. 
Voor alle overige gynaecologische- en geboortezorg kan de patiënt terecht in zowel  
Geldrop als Eindhoven.

De polikliniek Gynaecologie & Geboortezorg van het St. Anna Ziekenhuis is nu ook te vinden op locatie Eindhoven.  
Zo maken we gynaecologische zorg toegankelijker voor patiënten in de regio Eindhoven, Valkenswaard en de Kempen. 

GYNAECOLOGIE & GEBOORTEZORG ANNA  
EINDHOVEN & GELDROP 

“ Patiënten willen goede zorg, dicht bij huis. Door uitbreiding naar Eindhoven 
kunnen we optimaal aan deze wens voldoen.”

          - Roeland Odijk, gynaecoloog

Bij Gynaecologie & Geboortezorg Anna  
kan uw patiënt terecht voor: 

  Zwangerschapscontroles 
  Zwangerschapsecho’s 
  Echo’s bij fertiliteitsonderzoek 
  Laboratoriumonderzoek 
  Overige gynaecologische consulten 
  Spiraal- en implanonplaatsingen en -verwijderingen 
  Overige gynaecologische consulten
  Colposcopie (Geldrop)
  Gynaecologische ingrepen (Geldrop)

In ZorgDomein vindt u het volledige aanbod van Gynaecologie & Geboortezorg Anna. 
Kies in ZorgDomein: Medisch specialistische zorg, gynaecologie-verloskunde.
 
U kunt hier, in overleg met uw patiënt, vervolgens direct een keuze maken voor locatie Eindhoven of Geldrop.  
Meer informatie over Gynaecologie en Geboortezorg Anna, haar zorgaanbod en werkwijzen vindt u op  
www.st-anna.nl/poliklinieken-en-afdelingen/polikliniek-gynaecologie

www.st-anna.nl/poliklinieken-en-afdelingen/polikliniek-gynaecologie

Spreekuren Geldrop: 
• Maandag tot en met vrijdag, gehele dag
• Woensdagavond van 17:30 tot 20:00 uur

St. Anna Ziekenhuis Eindhoven 
Antoon Coolenlaan 1-03
5644 RX Eindhoven
Ruime gratis parkeergelegenheid
Goed bereikbaar met OV

St. Anna Ziekenhuis Geldrop 
Bogardeind 2
5664 EH Geldrop
Ruime betaalde parkeergelegenheid 
Goed bereikbaar met OV

Gynaecologie & Geboortezorg sinds september 2020

Spreekuren Eindhoven: 
• Vrijdagochtend vanaf 8:30 uur 


