Huisartsenpost Venray
Wijziging openingstijden per 3 april 2017
De huisartsenpost is er voor spoedgevallen
in de avond, nacht, het weekend en op
feestdagen. Dus voor klachten die niet
kunnen wachten tot het eerstvolgende
spreekuur van uw eigen huisarts.

’s Nachts voortaan gesloten
Vanaf 3 april 2017 wordt de acute
huisartsenzorg in Noord-Limburg tussen
23.00 en 8.00 uur anders geregeld.
Alle acute zorgvragen in de nachten worden
voortaan behandeld vanuit de spoedpost in
Venlo. Dit betekent dat de huisartsenpost in
Venray vanaf die datum ’s nachts gesloten is.

Wat betekent dit voor mij?
In de praktijk verandert er weinig.
Ook ’s nachts belt u bij een spoedgeval het
algemene nummer van de spoedpost:
0900-8818. Als een consult nodig is, maar u
zelf niet naar de huisartsenpost in Venlo
kunt komen, wordt een visite ingezet.
De huisarts komt dan naar u toe.

Wanneer kan ik nog wel terecht bij
de huisartsenpost in Venray?

Waarom dit besluit?
Huisartsencoöperatie Cohesie neemt dit
besluit om de organisatie van acute
huisartsenzorg in Noord-Limburg te
verbeteren. Uitgangspunt hierbij is het
verlenen van de best mogelijke en
verantwoorde zorg voor de hele regio.
Nu wordt huisartsenzorg ‘s avonds, ’s nachts
en in weekenden nog verleend vanuit twee
locaties: Venlo en Venray. Vooral ‘s nachts is
het aantal hulpvragen op de huisartsenpost
in Venray zeer klein. In Venlo zijn de zorgvraag en werkdruk ’s nachts daarentegen
juist erg hoog. Behandeling van alle zorgvragen vanuit één locatie zorgt regiobreed
voor een beter evenwicht in dienstverlening.
Cohesie komt tot dit besluit in overleg met
Huis voor de Zorg en zorgverzekeraars VGZ
en CZ.

Meer informatie
www.cohesie.org
www.spoedpostnoordlimburg.nl

De wijziging geldt alleen voor de nachtelijke
uren. Huisartsenpost Venray blijft geopend:

maandag t/m vrijdag: 17.00-23.00 uur

zaterdag en zondag: 8.00-23.00 uur

op feestdagen: 8.00-23.00 uur
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