
Het Gezondheidscentrum Epe aan de Korte Veenteweg is begin 2007 geopend door burgemeester  Van Lente van Epe, 
na een jaar dat de organisaties zich hebben gevestigd in dit pand en hun diensten verlenen. Het gezondheidscentrum, 
waarbij diverse soorten zorg onder een dak worden aangeboden, loopt goed. Eigenaars en huurders zijn enthousiast: 
`We bieden met zijn allen op een laangdrempelige manier zorg aan en dat zorgt voor een regionale aantrekkingskracht. 
Het is ook handig dat je in hetzelfde pand kunt sporten, naar de tandarts kunt, met je kind naar het consultatiebureau 
en de podotherapeut en je bezoek kunt afsluiten met een paar minuten in de zonnenstudio. Om tot slot ook producten 
te kopen voor een prettige woonomgeving.'  Alle vierkante meters zijn verhuurd en het aanbod is later ook nog breder 
geworden. Zo kunnen de inwoners uit de regio nu ook iedere dag bloed prikken door het MediService Centrum van de 
Isala Klinieken en heeft RIBW een locatie binnen het centrum gevestigd. Ook heeft een chiropractor haar praktijk in het 
centrum opgezet. Of te wel, het doel is om mensen meer te bieden en dit op een menselijke ontspannen manier te 
doen, en is goed gelukt. 
De huurders zijn op dit moment: 

- Centrum Mondzorg Epe 

o Het tandheelkundig team bestaat uit vier tandartsen, van wie een zich heeft toegelegd op orthodontie, 
twee mondhygiënistes, twee kaakchirurgen voor de kleine kaakchirugie en implantologie, een 
tandtechniscus, een klinisch-prothesetechnicus en een aantal (preventie)assistentes. 

- Verian 

o Verian is het consultatiebureau van de afdeling jeugdgezondheidszorg. 

- Optima Forma 

o Optima Forma brengt mensen in beweging met Fitness, Fysiotherapie, Arbeidbegeleiding. 

- Zonnestudio SUN 

- Podotherapiepraktijk Epe 

o De paramedicus met een wettelijke beschermde titel, zoals omschreven in de wet B.I.G. is 
gespecialiseerd in de voeten en het verhelpen van voetklachten die voortkomen uit een verkeerde 
voetstand of een verkeerd looppatroon.  

- Losis Wellness Vision 

- RIBW Oost Veluwe 

- MediService Centrum van Isala Klinieken 

o Het Klinisch Chemisch Labaratorium (KCL) van de Isala Klinieken heeft een regionaal centrum voor het 
verwerken van bloedmonsters. Patienten kunnen hier dagelijks terecht voor bloedafname. Het 
regionaal bloedafname centrum is gevestigd op de eerste etage. De dienstverlening past in de visie 
van het KCL om dichtbij patiënten te zijn, om ruimere mogelijkheden te bieden voor bloedafname en 
om service te bieden aan patiënten, huisartsen en verloskundigen verder te optimaliseren. 

- Chiropractie Epe 

o Chiropractie ie een wereldwijd bekende vorm van geneeskunde. Hierbij staan de gewrichten van de 
wervelkolom centraal, maar ook de gewrichten in de armen of benen kunnen behandeld worden. 

- GGD 

- Bureau Jeugdzorg




