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RAADPLEGINGEN

HUISBEZOEKEN

De huisartsen op de wachtposten zijn
enkel beschikbaar voor dringende
medische problemen tijdens het
weekend of op feestdagen, die niet
kunnen wachten tot het spreekuur van
uw eigen huisarts.

Huisbezoeken tijdens de wachtdienst
zijn een dienstverlening en service voor
patiënten die zich onmogelijk kunnen
verplaatsen zoals zware zieken,
bedlegerige patiënten en bejaarden.

Hun taak is NIET dienstverlening te
geven aan medische problemen die
thuishoren in de dagdagelijkse praktijk
zoals:

Naar de wachtpost zelf komen maakt
een optimale dienstverlening mogelijk
en biedt vele voordelen voor de patiënt:












Voorschrijven van chronische
medicatie zoals: contraceptiepil,
medicatie tegen hoge bloeddruk,
slaapmedicatie …
Uitvoeren van zwangerschapstest
Verwijderen van hechtingen
Geven van second opinion
Toedienen van vaccinaties (griep,
Boostrix …)
Behandeling van verkoudheden
zonder koorts
Uitschrijven sportgeschiktheids–
en andere attesten of verlenging
van arbeidsongeschiktheid
…






Beperkte wachttijd door het maken
van een afspraak met een richtuur.
Onderzoeksmogelijkheden zijn
groter. Alle nodige materialen zijn
aanwezig op de wachtposten om u
te helpen. Indien nodig de nabijheid
van de onderzoeksmogelijkheden
van een ziekenhuis.
Er is altijd een arts aanwezig dus u
kan sneller een arts raadplegen dan
te moeten wachten op de arts op
ronde.

Voor niet-dringende problemen kunt u in de week terecht bij uw vaste huisarts of een
huisarts in de buurt. Vind een huisarts via www.gentgezondestad.be.

De huisartsenwachtposten zijn een initiatief van de HuisartsenVereniging Gent, in
samenwerking met de Gezondheidsdienst Stad Gent.
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