
WACHTdienst
Huisartsen
Apothekers

NIEUW NUMMER

0900 10 512
Gesprekskost per minuut € 0,45

“… Als uw huisarts
of apotheker
er niet is …”

0900 10 512
Wachtkringen huisartsen
die gebruik maken van
bovenstaand centraal
oproepnummer

2000 Antwerpen
2020 Antwerpen-Kiel
2018 Antwerpen
2050 Antwerpen linkeroever
2060 Antwerpen
2070 Zwijndrecht, Burcht
2100 Deurne
2140 Borgerhout
2170 Merksem
2530 Boechout-Vremde
2540 Hove
2550 Kontich
2547 Lint
2600 Berchem
2610 Wilrijk-Valaar
2640 Mortsel
2650 Edegem
2660 Hoboken
2900 Schoten
2960 Brecht, St-Job en St.-Lenaarts

Een huisarts is
nooit ver uit de
buurt
Volgende aangrenzende wachtkringen
zijn niet aangesloten, maar bereikbaar
via een eigen telefoonnummer:

Aartselaar 03 877 69 99
Antwerpen-Luchtbal 03 650 52 51
Antwerpen-Berendrecht 03 650 52 50
Antwerpen-Lillo 03 650 52 50
Antwerpen-Zandvliet 03 650 52 50
Brasschaat 03 650 52 56
Borsbeek 0900 10 620
Ekeren 03 650 52 51
Hemiksem 03 877 69 99
Hoevenen 03 650 52 52
Kapellen 03 650 52 52
Kruibeke 03 711 10 30
Melsele 03 755 52 56
Niel 03 877 69 99
Schelle 03 877 69 99
Stabroek 03 650 52 50
Wijnegem 03 633 45 45
Wilrijk-Centrum 03 821 40 40



Uw huisarts

Bel voor medische problemen
steeds eerst naar uw eigen huisarts.

Een optimaal gezondheidsbeleid begint
bij hem of haar.

Hij of zij is immers de belangrijkste toe-
gangspoort tot de gezondheidszorg.

Hij of zij zorgt voor de medische perma-
nentie en zal u adviseren wie te contac-
teren bij afwezigheid.

Indien hij of zij verwijst naar de wacht-
dienst van huisartsen vindt u in deze fold-
er de nodige informatie.

Uw apotheker

Elke dag van 22u. tot 9u.,
op zon- en feestdagen is er
voor dringende medicatie
een apotheker beschikbaar.
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Weekend en
feestdagen

Is uw huisarts onbereikbaar dan wordt u
geholpen door een dokter met wacht-
dienst.

Maak van de dienst uitsluitend gebruik
wanneer het niet mogelijk is te wachten
tot de normale openingstijden van de
praktijk.

De huisarts van wacht komt op huisbe-
zoek indien het voor u onmogelijk is om
naar de praktijk te komen. Bespreek het
aan de telefoon. Hij zal aan de hand
hiervan u zo efficiënt mogelijk helpen.

De dienst spoedgevallen in een zieken-
huis is er uitsluitend voor levens-
bedreigende noodsituaties en niet voor
de dagelijkse problemen.
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Praktisch

Via het telefoonnummer 0900 10 512
wordt u gevraagd om een keuze te
maken tussen de wachtdienst huisart-
sen en de wachtdienst apothekers.
Toets je keuze in: 1 voor huisartsen

2 voor apothekers
Wanneer gevraagd, geef de postcode
van je gemeente in. Wanneer er op dat
ogenblik een geregelde wachtdienst is
zal je doorgeschakeld worden naar de
wachtdokter van uw eigen regio.

Heb je geen mogelijkheid om een post-
code in te geven, wacht en een opera-
tor zal je helpen.

Wanneer er geen wachtdienst is, bel
naar je eigen huisarts, hij adviseert u
wie te contacteren.

Wanneer de wachtdokter in gesprek is,
bel dan even later opnieuw.

Bij levensbedreigende noodsituaties
belt u naar het Hulpcentrum 100.
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