
  
     

Spreekuurlocatie  Eindhoven 
 
De spreekuurlocatie waar de bedrijfsarts/verzekeringsarts spreekuur houdt, is gevestigd in het 
Gezondheidscentrum Sibelius. Het is een nieuwbouwpand waar ook huisartsen, 
fysiotherapeuten en een apotheek zijn ondergebracht. 
U kunt zich melden bij de receptie van de huisartsen op de eerste verdieping (lift aanwezig) en in 
de wachtkamer plaats nemen. De arts komt u dan ophalen voor het spreekuur. 
 
Adres: 
Sibeliuslaan 315  
5654 CT  Eindhoven  
Algemeen telefoonnummer van het Gezondheidscentrum Sibelius is 040 - 7117100   

 
 
Routebeschrijving: 
 
Eigen vervoer /auto 
 
1. 
Als u van buiten Eindhoven komt en gebruik maakt van de autobaan:  
(A2 vanuit ‘s-Hertogenbosch, A58 vanuit Tilburg, A2 vanuit Weert/Valkenswaard, A 50 vanuit 
Veghel en A67 vanuit Venlo of Eersel).  
 

1. Volg dan bij de nadering van Eindhoven vanuit alle richtingen de aanduiding op de borden 
Randweg N2; dit is steeds de nieuw aangelegde parallelrijbaan rond Eindhoven. 

2. Volg de Randweg N2 en neem afslag Waalre (nr 33) aan de zuidkant van Eindhoven (bij 
Motel Van der Valk). 

3. Aan het eind van de afslag volgt u de richting Centrum,  
4. Bij het stoplicht (na ongeveer 1 km, Politiebureau aan de linkerzijde op de hoek) gaat u 

links af (Anton Coolenlaan). 
5. Bij het eerstvolgende stoplicht (na ongeveer 1 km) gaat u rechts de Bayeuxlaan in.  
6. Bij weer het eerstvolgende stoplicht gaat u naar links de Sibeliuslaan in; dit is de 

bestemmingsstraat. Na 200 m vindt u het Gezondheidscentrum Sibelius aan de linkerkant.  
7. De ingang van het Gezondheidscentrum is bij de bushalte. Gratis parkeergelegenheid is in 

ruime mate rondom het centrum aanwezig. 
 
2. U komt vanuit Eindhoven via de ‘binnenring’: 
 

1. U volgt de ring tot u op de Boutenslaan rijdt (zuid-west kant) en de ANWB-borden High-
Tech Campus ziet staan.  

2. U neemt deze afslag de Bayeuxlaan in (rijrichting is van het centrum af).  
3. U volgt de weg tot het eerste stoplicht en slaat dan rechtsaf de Sibeliuslaan in; dit is de 

bestemmingsstraat. Na 200 m vindt u het Gezondheidscentrum Sibelius aan de linkerkant.  
4. De ingang van het Gezondheidscentrum is bij de bushalte. Gratis parkeergelegenheid is in 

ruime mate rondom het centrum aanwezig. 
 
 
Openbaar vervoer: 
 
De buslijn nr 15 en 16 rijdt door de Sibeliuslaan. Direct voor de ingang van het 
Gezondheidscentrum bevindt zich de bushalte. Deze buslijnen rijden tussen Station NS Eindoven 
en Máxima Medisch Centrum Veldhoven. De bus rijdt 4 maal per uur. 


