November 2019

Informatiebrief nieuwe patiënten
Op dit moment is Huisartsenpraktijk Kruispunt tijdelijk open voor de inschrijving van nieuwe
patiënten. Mensen die wonen in Waalwijk (en ingeschreven staan bij de gemeente), een
Nederlandse zorgverzekering hebben en nog geen eigen huisarts in de regio, kunnen zich bij ons
aanmelden. Ook alle gezinsleden die op hetzelfde adres wonen kunnen zich inschrijven.
Hoe werkt inschrijven?
• U haalt bij de praktijk een inschrijfformulier. Deze levert u, volledig ingevuld, in bij één van
onze medewerkers.
• Neem een identiteitsbewijs en informatie van uw zorgverzekering mee. We zijn verplicht om
uw identiteitsbewijs te controleren, u hoeft geen kopie in te leveren. Daarnaast hebben we
de naam en het polisnummer van uw zorgverzekering nodig.
• Met het inleveren van het formulier geeft u ons toestemming om uw medisch dossier op te
vragen bij uw oude huisarts.
• Let op: u moet zelf ook nog bij uw oude huisarts toestemming geven om uw dossier aan ons
te overhandigen. Neem daarvoor zo snel mogelijk contact op met uw oude huisarts.
Na het inleveren van het formulier controleren wij of uw inschrijving aan alle voorwaarden voldoet.
Als dat het geval is, vragen we uw medisch dossier op. Pas als we uw medisch dossier binnen hebben,
is uw inschrijving definitief. U ontvangt hiervan bericht per e-mail.
Let op: er zijn niet veel plekken beschikbaar voor nieuwe patiënten. Als het ons niet snel genoeg lukt
om uw medisch dossier te krijgen, kan het zo zijn dat de praktijk in de tussentijd vol raakt en we uw
inschrijving niet meer kunnen verwerken. Neem dus direct contact op met uw oude huisarts om
hiervoor toestemming te geven.
Verdere informatie over de praktijk
Onze praktijk bestaat uit twee locaties. Wanneer u een afspraak maakt bij één van onze
medewerkers, hoort u van ons op welke locatie u terecht kunt. Onze adresgegevens zijn:
• Mr. van Coothstraat 49 (vlakbij het centrum van Waalwijk)
• Balade 120 (in gezondheidscentrum Balade op de eerste verdieping van het pand)
Telefonisch kunt u ons bereiken op 0416 – 651 650. We zijn op maandag tot en met vrijdag
bereikbaar tussen 8:00 en 12:00 uur en tussen 14:00 en 16:00 uur. Voor spoedgevallen kunt u ons
tussen 8:00 en 17:00 uur bereiken: belt u in geval van spoed ons telefoonnummer 0416 – 651 650 en
kies direct voor optie 1.
Na 17:00 uur, in het weekend en op feestdagen kunt u voor zaken die niet kunnen wachten terecht
bij de Huisartsenpost Midden-Brabant. Zij zijn bereikbaar op telefoonnummer 085 – 53 60 300.
Op onze website vindt u verdere informatie over onze praktijk: www.huisartsenpraktijkkruispunt.nl.
Heeft u vragen over uw inschrijving?
Neem dan gerust contact met ons op. Het kan druk zijn aan de telefoon: u helpt ons als u uw vraag
per e-mail stelt. Ons mailadres is info@huisartsenpraktijkkruispunt.nl.

