Belangrijke informatie
Wanneer bellen?

Als elke seconde telt, belt u dan onmiddellijk 112.
Huisartsenpost Nijmegen

Voor dringende medische vragen die niet kunnen wachten tot het eerstvolgende spreekuur van
uw eigen huisarts belt u telefoonnummer 0900 - 8880. Bij levensbedreigende situatie
kunt u de 1 intoetsen, waarna u met voorrang wordt behandeld.
Als u de huisartsenpost belt krijgt u een speciaal opgeleide doktersassistente aan de telefoon.
Om u goed te kunnen helpen, vraagt de doktersassistente u o.a. om de volgende gegeven:
uw naam, adres, telefoonnummer en geboortedatum en namen van medicijnen die u gebruikt.

Bezoek aan de huisartsenpost
• altijd eerst bellen!
• neem een geldig legitimatiebewijs mee

Canisius-Wilhelmina Ziekenhuis
Weg door Jonkerbos 108
6532 SZ Nijmegen

Apotheek Malden
Schoolstraat 8
6581 BG Malden
024 358 24 18

Tandarts

Meldt u bij Leon en hij zal contact opnemen met de dienstdoende tandarts.

Politie gemeente Heumen

Gehuisvest in het gemeentehuis van Malden

0900 - 8844

Neem ten alle tijden eerst met ons contact op. Leon 0653381172

Important information

When do you call?
When every second counts, you can call 112 immediately.
GP Center Nijmegen

For urgent medical questions that can not wait until the next consultation with your doctor you
can call on 0900 - 8880. In life-threatening situation, you can enter 1, and you will be given
priority.
If you call the GP you will get a specially trained doctor's assistant on the phone. To help you
properly, the doctor's assistant asks you to give the following data:
your name, address, telephone number and date of birth and the names of medications you are
using.

Visiting the GP center
• Always call first!
• Take along a valid ID

Canisius-Wilhelmina Hospital
Weg door Jonkerbos 108
6532 SZ Nijmegen

Pharmacy in Malden
Schoolstraat 8
6581 BG Malden
024 358 24 18

Dentist

Inform by Leon and he will contact the dentist on duty.

Police municipality Heumen

The police station is in the townhall of Malden

0900 - 8844

At any time you better first contact Leon 0653381172

