
  
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
BELANGRIJKE INFORMATIE: 

  
Openingsuren: 
Open: van maandag tem vrijdag 
Gesloten: weekends en feestdagen 
 Onthaal (afhalen documenten):   

09.00-11.30 u 
 14.00-17.00 u 
 

Aanvragen voor consultaties enkel  
na AFSPRAAK : 

 
-tel.:   03/830.45.45. (8u00-10u00) 
-email:  info@medischhuis-colin.be   
 
Gelieve zo vroeg mogelijk ’s morgens te 
bellen voor uw afspraken! 
 
Aanvragen herhaalvoorschriftjes:  
- Via email: info@medischhuis-colin.be 
- Telefonisch: 03/830.45.45. 

NOODNUMMER: 112 

Bereikbaarheid 

Openbaar vervoer:  tram 2,4 en 24  

Taxi:  Vraag het onthaal om u hierbij te      
helpen (voor hulpbehoevenden). 

 

 

Ter info: 
Medisch Huis Colin is een erkende opleidingspraktijk waar 
afgestudeerde artsen het laatste deel van hun opleiding tot 
huisarts kunnen vervolmaken. Deze huisartsen-in-opleiding 
(HAIO’s) werken steeds in overleg en onder toezicht van 
een superviserend arts. 

 

 

 

 

 

 

Driepuntsknoop  Hoboken - Kiel - Wilrijk 

 De Bruynlaan 70 

2610 Wilrijk 

Tel.: 03/830.45.45. 

Fax 03/830.51.59. 

www.medischhuis-colin.be  
info@medischhuis-colin.be  

 

Forfaitair betalingssysteem 

 of 

 Abonnementsgeneeskunde 

Hierin gaan het Medisch Huis, de mutualiteit 
en de patiënt een contract met elkaar aan 
en is er een rechtstreekse afrekening tussen 
de mutualiteit van de patiënt en het Medisch 
Huis. 

Dit systeem biedt de mogelijkheid om een 
aantal verzorgende en technische 
interventies (wondzorg, vaccinaties, EKG-afname, 

bloedafname) te delegeren. Zo zal er meer tijd 
vrijkomen voor het opzetten van specifieke 
zorgprogramma's (o.a. diabetes, preventieve 

campagnes zoals voor griep). 
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Wie kan zich inschrijven?  

Alle patiënten uit de buurt kunnen zich op de wachtlijst 
zetten.  
 
Hoe kan u zich inschrijven? 

U maakt hiervoor best een afspraak. 
Dit kan via de balie of telefonisch. 
Indien u akkoord gaat met de afspraken kunnen de nodige 
documenten worden ingevuld.  
Dit dient per gezinslid te gebeuren. 
Kinderen ouder dan 14 jaar dienen dit zelf te ondertekenen. 
 
Wat hebt u nodig voor uw inschrijving? 

•         identiteitskaart  
•         SIS-kaart van je ziekenfonds  
•         4 klevertjes per gezinslid 

 
LET OP! U dient in orde te zijn met uw mutualiteit. Gelieve 

dit zeker na te kijken en ons op de hoogte te brengen 
indien er een probleem is. 
 
Wat zijn uw voordelen? 

U hoeft geen consultaties meer te betalen. 
U betaalt geen remgeld meer. 
U dient de doktersbriefjes niet meer in te dienen bij de 
mutualiteit. 
 
Wat zijn de nadelen? 

U kan enkel de dokter en verpleging van het Medisch Huis 
raadplegen. Consultaties bij een andere 
huisarts/verpleegkundige worden enkel terugbetaald mits 
voorafgaandelijke goedkeuring.  (zie wachtdiensten) 
Als u regelmatig een andere huisarts bezoekt, kan u zich 
beter niet inschrijven. 
 
Wat als u zich wil uitschrijven? 

U kan zich altijd uitschrijven door het onthaal hiervan op de 
hoogte te brengen of door een  aangetekend schrijven. Na 
een welbepaalde periode (4-8weken) bent u dan 
uitgeschreven en kunt u elke huisarts raadplegen, net zoals 
vroeger. 
 
Wat doet u als u verzorging nodig hebt?  

Het Medisch Huis werkt enkel op afspraak. Een afspraak 
maken kan via telefoon, SMS of e-mail. (zie kader) 
Het onthaal-personeel registreert uw hulpvraag, waarna u 
een afspraak krijgt met de juiste hulpverlener. Dit is niet 
noodzakelijk de huisarts, maar kan ook een 
verpleegkundige, de coördinator of een medewerker zijn, 
afhankelijk van de gewenste hulp. 
De huisarts blijft echter altijd op de hoogte en houdt de 
supervisie over gans uw verzorgingstraject.   
 
Voor verpleegkundige zorgen bent u verplicht via ons 
contact op te nemen (zie aparte folder hieromtrent) 
 
Wat met huisbezoeken? 

Wegens de sluiting van verschillende huisartsenpraktijken 
in de nabijheid worden er principieel geen 
doktershuisbezoeken meer gedaan om de continuïteit van 
de praktijk te verzekeren.  
Ook de verpleegkundige zorgen worden zoveel mogelijk 
uitgevoerd in het Medisch Huis. 
Bijzondere omstandigheden worden besproken in 
teamverband. 
 
Wat  bij noodsituaties? 

 Van maandag tot vrijdag. 
Contacteer het Medisch Huis Colin. 
Eén van onze medewerkers zal u telefonische hulp                
bieden. Zo nodig wordt u met spoed ontvangen in het 
Medisch Huis of wordt u doorverwezen naar de 
spoeddienst van een ziekenhuis.  
Deze worden door ons van uw komst verwittigd. 

De raadpleging en vergoeding van een spoeddienst in een 
ziekenhuis wordt op dezelfde manier  
verwerkt als vroeger: hier verandert er niets. 
 
Wat als u ’s avonds of in het weekend dringend een 
arts nodig hebt? 

 Weekend en feestdagen  
 19u00 's avonds tot 08u00 's morgens 

- Spoeddienst van een ziekenhuis  
- Tel.:112 (hulpdiensten) 
- Wachtpost Zuid (regio Hoboken-Kiel-Wilrijk) 
  Goedetijdstraat 140  
  2660 Hoboken 
  Tel.: 03/828.09.09.  
   

 Weekdagen (19u00 en 08u00) 
 bellen naar Medisch Huis Colin 

 
LET WEL: de arts van wacht dient steeds betaald te 
worden. Sommige van deze raadplegingen worden tegen 
terugbetalingstarief  door ons terugbetaald. 
U dient een arts te raadplegen die officieel van wacht is en 
het moet dringend zijn. Vraag steeds het wachtverslag. 
 
Wat als u dringend een huisarts nodig hebt op 
vakantie? 

 Op vakantie in België: 

Raadpleeg ter plaatse een huisarts.  
U brengt de prestatienota samen met het verslag binnen bij 
Het Medisch Huis Colin na uw vakantie. 
LET WEL: een andere huisarts moet steeds betaald 
worden. Sommige van deze raadplegingen worden tegen 
terugbetalingstarief door ons terugbetaald.  
Contacteer ons voor meer informatie. 

 Op vakantie in het buitenland: 

Raadpleeg ter plaatse een huisarts. 
De prestatie wordt terugbetaald door uw ziekenfonds 
volgens de algemeen geldende regels.(E111) 
 
Wat met medicatie en technische prestaties? 

Het abonnement verandert niets wat geneesmiddelen en 
technische handelingen betreft. 
Alle handelingen en verzorgingen zijn principieel kosteloos 
in het Medisch Huis. Voor medisch en verplegend 
materiaal alsook voor sommige technische prestaties kan 
een kleine bijdrage gevraagd worden (bv.bepaalde spuiten, 
gipsen, sommige inentingen, vingerprik testen,…) 
 
Mag u een specialist raadplegen zonder eerst bij de 
huisarts geweest te zijn? 

In principe mag u dit doen. Toch vragen wij om eerst het 
Medisch Huis te contacteren. U kan dan met de huisarts 
overleggen of een consultatie bij de specialist nodig is en u 
krijgt  een verwijsbrief mee met alle nodige gegevens. 
Zo krijgt u éénmaal per jaar en per specialist een 
verhoogde terugbetaling van de mutualiteit en wordt het 
Medisch Huis door de specialist op de hoogte gehouden, 
wat een pluspunt is voor u als patiënt. 
 
Voor welke technische onderzoeken kan ik terecht bij 
de huisarts? 

Indien u twijfelt of u een bepaalde ingreep of onderzoek bij 
ons kan laten doen, neem dan even via email of telefonisch 
contact op! Voor sommige onderzoeken plannen wij extra 
tijd in, vermeld dus steeds waarvoor u een afspraak maakt! 

- Uitstrijkje 
- Bevriezen 
- EKG (hartfilmpje) 
- Sportmedische controle 
- Pre-operatief onderzoek 
- Kleine heelkunde (lokale verdoving) 
- Hechtingen 
- Longfunctiemeting  
- …. 


