WAT is het wijkgezondheidscentrum?

Contactgegevens:

In het centrum kun je op consultatie komen bij een
huisarts.
In de toekomst kun je ook bij een verpleegkundige
terecht.

Wijkgezondheidscentrum Heist
Cederstraat 20 B te 2220 Heist-op-den-Berg.
(Het centrum ligt in de zogenaamde “Oude
Tuinwijk”, naast de Kilomeet, waar vroeger de FOD
financiën en de douane gevestigd waren.)

Voor WIE?
Elke inwoner van Heist-op-den-Berg en
deelgemeenten, en van Beerzel of van klein
Hulshout kan bij ons terecht.
Wat breng je MEE?




Telefoon 015 34 33 46
Email: heist@wgckempen.be
Website: www.wgcheist.be
Facebook: Wijkgezondheidscentrum Heist

Huisartsen
WijkgezondheidsCentrum
Heist

Wijkgezondheidscentrum Heist maakt deel uit van
de ‘vzw Wijkgezondheidscentra Kempen’.

Breng altijd je identiteitskaart mee.
Als je geen identiteitskaart hebt, breng dan je
ISI+ kaart mee.
Kinderen brengen hun kids-ID of ISI+ kaart
mee.

Cederstraat 20 B
2220 Heist-op-den-Berg
Met steun van de Provincie Antwerpen

Tel. 015 34 33 46
Online afspraak maken:
www.wgcheist.be

Wie zijn we?

Van links naar rechts:
huisarts Frank Delvaux,
huisarts Jolien Vanopdenbosch,
coördinator-psycholoog Willy Heylen.

Ons team onthaalvrijwilligers
(niet iedereen staat op de foto).

Wat doen we?

Afspraak maken:

Je kunt bij ons terecht voor:
 Lichamelijke klachten
 Psychische problemen
 Opvolging en behandeling van langdurige
ziekten (zoals suikerziekte, hoge bloeddruk,
chronische bronchitis, nierfalen, ...)
 Opvolging en vaccinaties van baby’s en
kinderen
 Begeleiding tijdens de laatste levensfase
(palliatieve zorg)
 Gynaecologisch onderzoek en uitstrijkjes,
anticonceptie, zwangerschapsopvolging
 Behandeling van wratten
 Verzorgen en hechten van wonden
 Reisadvies en vaccinaties
 Rookstopbegeleiding
 Preventieve onderzoeken
 Pre-operatief onderzoek en ECG
(hartfilmpjes)
 Verzekeringsonderzoek
 En zoveel meer …

Het is handig als je op afspraak komt.
 Maak je afspraak via internet:
www.wgcheist.be
 Of via telefoon: 015 34 33 46 (bel op een
werkdag, tussen 8.00 en 19.00 uur).
Vrije raadpleging:
Je kunt op consultatie komen zonder afspraak,
van maandag tot vrijdag tussen 10.00 en 11.00
uur.
Beluurtje
Je kunt bellen voor het bespreken van resultaten
van een bloedname of onderzoek:
van maandag tot vrijdag telkens
tussen 15.30 en 16.00 uur

Dringend?



Op weekdagen overdag (8.00 tot 19.00 uur)
bel je het Wijkgezondheidscentrum op
nummer 015 34 33 46.
’s Avonds, ’s nachts en in het weekend bel je
het nummer 0900 20 002. Dan kom je terecht
bij de huisarts van wacht (weekdagen ’s
nachts) of bij de Huisartsenwachtpost op de
Mechelsesteenweg 70 te Heist (in het
weekend).

