H. Spilleboutdreef 34
8800 Roeselare
(schuin tegenover CC De Spil)
www.hamwvl.be

Huisartsenwachtpost

HAMWVL vzw

Roeselare – Staden – Hooglede – Lichtervelde
– Ardooie – Zonnebeke – Moorslede –
Ledegem – Houthulst

Huisarts nodig tijdens het
weekend en op feestdagen?

051 24 50 50

Waar dient de
huisartsenwachtpost voor?

Wanneer is de
huisartsenwachtpost open?

De huisartsenwachtpost is er om u te helpen

Weekend en feestdagen: doorlopend open

bij dringende medische problemen tijdens het

van 8u tot 20u.



Identiteitskaart (of ISI+ voor kinderen)



Kleefbriefjes van de mutualiteit

is steeds een huisarts aanwezig. Zelfs uw

Op weekdagen is de wachtpost gesloten en



Lijst van medicatie die u gewoonlijk

eigen huisarts is af en toe van wacht in de

dient u uw eigen huisarts te contacteren.

wachtpost.

Indien deze niet bereikbaar is, kan u de wacht-

weekend en op feestdagen. In deze wachtpost

dienst bellen: 051 24 50 50 of 056 50 16 10.
Er is een goede samenwerking met de
spoeddienst van het lokale ziekenhuis, zodat
men snel kan ingrijpen indien nodig.

Tarieven
De artsen passen het conventietarief toe.
Breng steeds volgende documenten mee:

neemt

Waar dient de
huisartsenwachtpost niet voor?


medicatie (contraceptiepil, medicatie

U heeft er alle belang bij om zelf naar de

bloeddruk, slaapmedicatie,…).

wachtpost te komen. Daar kan men u sneller



helpen en in betere omstandigheden
onderzoeken. Huisbezoeken worden
voorbehouden voor patiënten die zich
onmogelijk kunnen verplaatsen. Houd hierbij
rekening met lange wachttijden. Wordt de
huisarts op huisbezoek gevraagd, dan betaalt
u tevens meer remgeld. Huisbezoeken bij
voorkeur aan te vragen na 8u ’s morgens.

Voorschriften voor chronische

Chronische problemen die u beter na
het weekend met uw eigen huisarts
bespreekt.

Voor wie?



Het wachtgebied bestaat uit volgende
gemeenten: Roeselare, Staden, Hooglede,

Uitschrijven van sportgeschiktheids- en
andere attesten die kunnen wachten
tot na de wachtdienst.

Lichtervelde, Ardooie, Zonnebeke, Moorslede,
Ledegem, Houthulst (met uitzondering van
Klerken en Merkem).

Na elk contact krijgt uw huisarts een verslag.

BIJ LEVENSBEDREIGENDE PROBLEMEN, BEL 112

