
Buiten kantoortijd met spoed 

een huisarts nodig?
045 - 577 88 44 



Stap 1: Bepaal of uw medische klacht spoedeisend is
Niet alle medische klachten zijn spoedeisend. Veel medische klachten kunt 
u zelf behandelen of kunnen wachten met behandeld te worden tot uw eigen 
huisartsenpraktijk weer open is. Voor betrouwbaar medisch advies kunt u de 
website www.thuisarts.nl raadplegen. Of download de gratis apps:

Stap 2: Bel Huisartsenpost Oostelijk Zuid-Limburg
Als behandeling van uw medische klacht spoedeisend of acuut is, bel dan 
de Huisartsenpost Oostelijk Zuid-Limburg (voormalig Nightcare). Ruim 130 
huisartsen uit de regio werken hierin samen zodat u ook buiten kantoortijd 
een beroep kunt doen op spoedeisende zorg. De huisartsenpost werkt op 
afspraak. Daarom is het belangrijk dat u altijd eerst belt! Houd de volgende 
gegevens bij de hand zodat we u zo goed mogelijk kunnen helpen: de naam 
van uw huisarts, eventuele medicatie en uw verzekeringspas. 

045 - 577 88 44

Het is avond, nacht, weekend of een officiële feestdag. U heeft een medische 
klacht, voelt zich niet goed. Het liefst wilt u even naar de dokter. Maar de 
praktijk van uw eigen huisarts is gesloten. Wat nu? In twee stappen leggen 
we u uit wat u kunt doen.



Telefonisch advies 
De triagiste geeft u onder supervisie van een huisarts 
advies over hoe u uw medische klacht zelf kunt 
behandelen. Zo nodig maakt u de volgende werkdag 
een afspraak met uw eigen huisarts. 

Bezoek huisartsenpost
De triagiste maakt een afspraak voor u op de 
huisartsenpost. Neem een identiteitsbewijs mee! 
Bij binnenkomst dient u zich te melden bij de 
doktersassistente. Zij zit links aan de gezamenlijke 
balie van de huisartsenpost en de Spoedeisende Hulp. 
Als u aan de beurt bent, verzoekt de huisarts u mee 
te komen naar een spreekkamer. U kunt ook geholpen 
worden door een verpleegkundig specialist. Na 
behandeling kunt u naar huis of wordt u doorverwezen 
naar de Spoedeisende Hulp. 

Visite huisarts 
De triagiste maakt een afspraak voor een visite aan 
huis. Dit gebeurt als u om medische redenen niet naar 
de huisartsenpost kunt komen.

Naar ziekenhuis 
Uw klacht is zo spoedeisend of gecompliceerd dat u 
naar het ziekenhuis moet. De triagiste meldt u alvast 
aan. Afhankelijk van de situatie gaat u zelf naar het 
ziekenhuis of wordt u opgehaald door een ambulance. 
Vergeet uw identiteitsbewijs niet. 

H

Als u de Huisartsenpost Oostelijk Zuid-Limburg belt, krijgt u een speciaal 
opgeleide triagiste aan de lijn. Zij vraagt naar uw persoonlijke gegevens en 
de aard van uw klachten. Belt u namens iemand anders? Laat hem of haar - 
indien mogelijk - zelf aan de telefoon komen. Zo kunnen wij beter inschatten 
wat de situatie is. Aan de hand van het gesprek bepaalt de triagiste hoe u 
het beste geholpen kunt worden. Er zijn vier mogelijkheden:
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Bezoekadres
Vanaf 9 september 2015 is de nieuwe 
locatie van Huisartsenpost Oostelijk 
Zuid-Limburg: 

Spoedplein 
Zuyderland Medisch Centrum 
(voormalig Atrium MC)
Henri Dunantstraat 5
6419 PC Heerlen

045 - 577 88 44

Openingstijden 
Maandag t/m vrijdag van ‘s avonds 
17.00 tot ‘s morgens 08.00 uur. 
Zaterdag, zondag en feestdagen,  
24 uur dag en nacht.

Klachten? Verbeteringen! 
We doen ons uiterste best om u zo 
goed mogelijk te helpen. Vindt u 
echter dat u niet juist behandeld bent 
of heeft u een tip ter verbetering voor 
ons? Laat het ons weten! 

Huisartsenpost  
Oostelijk Zuid-Limburg 
Postbus 2524
6401 DA Heerlen 
info@huisartsenpost-ozl.nl

www.huisartsenpost-ozl.nl 

Medicijnen

Indien op de huisartsenpost  
medicijnen worden voorge-
schreven kunt u die bij de  
Dassenburcht Apotheek  ophalen. 
Deze ligt ook op het terrein 
van het Zuyderland Medisch 
Centrum.  


