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DRINGENDE ZORG BUITEN DE WERKUREN

Ik ben ziek. Het is nacht, 
weekend of een feestdag. Naar 
welke dokter ga ik?

In Brussel kan je 7/7 dagen terecht bij een 
dokter. Werkt je vaste huisdokter niet op dit 
moment? Je kan naar de dokter van wacht 
gaan. Je kan eventueel vooraf telefoneren 
naar 1733 en je probleem uitleggen.

In Brussel zijn er zes wachtposten.
Je neemt mee: identiteitskaart, een kleefbriefje 
en cash geld of een bankkaart.

De wachtposten zijn open op maandag, 
dinsdag, woensdag, donderdag en vrijdag van
19.00 uur tot 0.00 uur. Op zaterdag, zondag of 
feestdagen van 8.00 uur tot 0.00 uur.
http://www.gbbw.be.

• J.de Brouchoven de Bergeyckstraat 2 
1000 Brussel

• Aeropolis 
Haachtsesteenweg 579 
1030 Schaarbeek

• Jubelfeestlaan 93 
1080 Sint-Jans-Molenbeek

• Linthoutstraat 150 
1040 Etterbeek

• Molièrelaan 34 
1190 Vorst

• Albert Decosterlaan 3 
1070 Anderlecht

Wanneer komt de dokter op 
huisbezoek?

Kan je niet naar de wachtpost komen? 
Telefoneer naar 1733. Een dokter van wacht 
zal naar jouw thuis komen. 
Opgelet, dat kost meer geld.

Hoeveel kost het om naar de 
dokter van wacht te gaan?

De Brusselse wachtdienst werkt met het 
systeem van derdebetaler. Je betaalt dus 
enkel het remgeld.

Opgelet: een huisbezoek kost altijd meer. 
Naar spoed gaan kost het meest.

Ik heb medicijnen nodig, maar 
de apotheek is gesloten 

Zoek de apotheek van wacht het dichtst bij je 
adres.

• Ga naar de apotheek in je buurt om te 
zien welke apotheek van wacht is.

• Je kan ook kijken op de website: upb- avb.
be/nl/apotheken-van-wacht.

• Of telefoneer naar 0903 99 000 
(€1,50/min.).

 
Opgelet: dit nummer is niet gratis, je kan 
extra telefoonkosten hebben.
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Ik ben ziek en het is nacht, weekend of een feestdag.

Ik telefoneer in Brussel naar 1733 voor de dokter van wacht. 
Ik leg kort mijn probleem uit. 

Ik ga naar de dokter van wacht. 
In de week: van 19.00 tot 00.00 uur. In het weekend van 8.00 uur tot 00.00 uur.

IK BEN ZIEK BUITEN DE WERKUREN
DE WACHTDIENST
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Ik neem mee: identiteitskaart, briefje van de mutualiteit en geld of betaalkaart.

De Brusselse wachtdienst werkt met het systeem van derdebetaler. 
Ik betaal enkel het remgeld.
    
Ik kan me niet verplaatsen. De dokter van wacht komt naar mij.
In de week: van 19.00 uur tot 8.30 uur. In het weekend: van vrijdagavond tot 
maandagmorgen.

Dat is duurder!

 

 

                                            


