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van de Huisartsenpost Zeist gewijzigd:

Bezoekadres:

Professor Lorentzlaan 76, 3707 HL Zeist
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Op de website thuisarts.nl vindt u
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U kunt deze informatie gebruiken om klach-
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huisarts. Bijvoorbeeld bij een toenemende
benauwdheid, een plotseling ziek kind of
een verdraaide knie.

“Moet ik naar de dokter” is een
medische app die u helpt te bepalen of en

Op werkdagen belt u overdag (08.00-

wanneer u contact op moet nemen met de

17.00 uur) uw eigen huisartsenpraktijk. In

huisarts of huisartsenpost. De app geeft aan

de avond en nacht, tijdens weekenden

wat u zelf kunt doen om klachten te verlich-

en feestdagen belt u de huisartsenpost.

ten en in welke gevallen u beter toch contact

Als het nodig is, sturen we meteen een

kunt opnemen met de huisarts.

ambulance of huisarts naar u toe. Soms
vragen we u om even langs te komen.

Twijfelt u nog steeds? Bel dan uw huisarts of

Vaak kan de assistente of huisarts ook

de huisartsenpost en bespreek uw gezond-

telefonisch een goed advies geven.

heidsklachten met de assistente.

