Huisarts of Spoedeisende Hulp…
wat te doen bij spoed?
VANDAAG
Vandaag heeft u zich rechtstreeks gemeld bij de
Spoedeisende Hulp (SEH) op het HagaSpoedplein.
Na beoordeling van uw klacht bent u naar de
Huisartsenpost verwezen. Daar heeft u een huisarts,
verpleegkundig specialist en/of de doktersassistent
gesproken. Op basis van uw klachten heeft u de
noodzakelijke zorg ontvangen en bent u door ons
van advies voorzien.
Wij zorgen voor een goede afronding van uw
bezoek:
• Uw huisarts wordt op de hoogte gesteld van uw
bezoek aan de Spoedeisende Hulp. Zo weet uw
eigen huisarts precies wat er aan de hand is en
welke verdere acties nodig zijn.
• Als het nodig is, krijgt u een vervolgafspraak mee
voor uw eigen huisarts. Indien u nog geen huisarts
heeft dan maken wij een afspraak voor een
kennismaking met een huisarts bij u in de buurt.

EEN VOLGENDE KEER
Wij hebben u graag geholpen. Toch willen wij u
vragen om een volgende keer eerst contact op te
nemen met uw eigen huisarts. Die kent uw
persoonlijke (gezondheids)situatie het beste en kan
samen met u de behandeling vervolgen.
Staat u op dit moment niet ingeschreven bij een
huisarts, doet u dat dan zo spoedig mogelijk.
Hiervoor kunt u contact opnemen met de Haagse
Zorgonderneming, tel: (070) 302.98.29. Zij helpen u
graag met het vinden van een huisarts.

WAT TE DOEN BIJ SPOED?
Bel altijd 112 bij levensbedreigende
situaties!
Overdag
- Voor spoedeisende zorgvragen: neem contact op
met uw eigen huisarts.
- Bij levensbedreigende situaties: bel 112 voor een
ambulance.
Ga nooit rechtstreeks en op eigen initiatief naar de
Spoedeisende Hulp. Wij verzoeken u uitsluitend
naar de SEH te komen als u via uw huisarts of via
112 doorverwezen bent. U mag naar de SEH komen
wanneer ziekenhuiszorg noodzakelijk is en u
zonder ambulance vervoerd kunt worden. Denk
hierbij aan botbreuken en grotere verwondingen.

Buiten kantooruren en in het weekend
- Voor spoedeisende zorgvragen: bel
huisartsendienst SMASH, tel: (070) 346.96.69. In
overleg met de doktersassistent kan dan
bepaald worden of u moet komen, of er een
huisbezoek moet worden afgelegd en hoe snel
hulp noodzakelijk is. SMASH is bereikbaar tijdens
de avond, de nacht, het weekend en op alle
nationaal erkende feestdagen. Op de website
www.smashaaglanden.nl vindt u desgewenst
meer informatie.
- Bij levensbedreigende situaties: bel 112 voor een
ambulance.

VRAGEN
Heeft u nog vragen of wilt u meer informatie? U
kunt tijdens kantooruren bellen naar de Haagse
Zorgonderneming, tel: (070) 302.98.29.

