Doorverwezen naar
de huisartsenwachtpost?
In de huisartsenwachtpost staat een team van
artsen klaar om je snel verder te helpen.
Hou er rekening mee dat je in de huisartsenwachtpost
enkel terechtkunt voor dringende medische
problemen die niet kunnen wachten tot het
spreekuur van je eigen huisarts.

Waar?

Justus Lipsiusstraat 36 in Leuven

Openingsuren

vrijdag vanaf 19u tot maandag 8u

V.U.: Tom Auwers, Victor Hortaplein 40 bus 10, 1060 Brussel.
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Medische
hulp nodig?

vanaf 19u de avond voor feest- en
brugdagen tot 8u de ochtend erna
gesloten op weekdagen
Nog vragen?

Neem een kijkje op www.w8post.be
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Als je heel dringende
medische hulp nodig
hebt, bel dan naar het
noodnummer 112.

WWW.1733.BE

de dokter van
wacht vind je zo

Meer info?
www.1733.be
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Meer info?
www.1733.be

Dringende
medische hulp
buiten de spreekuren
van je huisarts
Bel 1733
•

’s avonds

•

tijdens het weekend

•

op brug- en feestdagen

Telefonisch ontvang je verdere instructies, afhankelijk
van je gezondheidstoestand:
--

We kunnen je doorverwijzen naar de
huisartsenwachtpost of de praktijk van
de wachtarts. Neem je identiteitskaart mee.

--

We kunnen in uitzonderlijke gevallen een
huisarts van wacht naar je huis sturen als je
niet mobiel bent. Hou je identiteitskaart bij de hand.

--

We kunnen voorstellen om te wachten tot je
eigen huisarts consultatie houdt.

--

Als de situatie ernstig blijkt, kunnen we je vragen
om naar de spoeddienst te gaan of sturen we
een ziekenwagen.

Voor de dokter van wacht kan je terecht bij
1733 als je in één van deze gemeenten woont:
Binkom, Boortmeerbeek, Erps-Kwerps, Everberg,
Haacht, Herent, Hever, Heverlee, Holsbeek, Kessel-Lo,
kortenberg, Kortrijk-Dutsel, Leuven, Linden, Lubbeek,
Meerbeek, Nieuwrode, Pellenberg, Rotselaar,
Schiplaken, Sint-Pieters-Rode, Tildonk, Veltem-Beisem,
Wakkerzeel, Werchter, Wespelaar, Wezemaal,
Wijgmaal, Wilsele, Winksele.

Dringende
medische hulp
tijdens de spreekuren
van je huisarts
Raadpleeg je vaste huisarts
Je huisarts verzamelt al je medische gegevens in
een Globaal Medisch Dossier (GMD). Dat dossier is
gratis voor iedereen. Vraag ernaar bij je huisarts.

Wat zijn de voordelen van
een vaste huisarts?
•

betere medische zorg, afgestemd op
je individuele situatie

•

30% meer terugbetaald voor een
raadpleging of huisbezoek

Raadpleeg je een andere arts?
Specialisten of andere huisartsen zijn niet verplicht
om je gegevens door te geven aan je GMD-houdende
arts. Vraag daarom altijd om nuttige informatie door te
geven aan je vaste huisarts.

Hoeveel betaal je voor een
raadpleging?
Als je een geconventioneerde arts raadpleegt,
betaal je altijd de officiële tarieven, zonder
supplementen. Een niet-geconventioneerde
of gedeeltelijk geconventioneerde arts mag
ereloonsupplementen aanrekenen.
Bij de huisarts van wacht betaal je altijd de officiële
tarieven, zonder supplementen.
Op de website van het RIZIV (www.riziv.be) of
je ziekenfonds kan je opzoeken of je arts
al dan niet geconventioneerd is.

Derdebetalersregeling
Wens je gebruik te maken van de
derdebetalersregeling, bespreek dit dan
met je huisarts. Als je niet weet welk statuut
je hebt, kan je arts dit nakijken via je eId.

Vind een huisarts in je buurt
op www.khobra.be

