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Geachte,
Hier kan u enkele praktische raadgevingen vinden voor uw consultatie in de sportlaan 6 in De
Haan vlotter te laten verlopen:
•Breng altijd reeds gedane onderzoeken mee.
•Medische beeldvorming zoals uw radiografieën brengt u best mee ( bijvoorbeeld: inlogcode
van de website van de dienst radiografie,CD-rom, ,...).
•Omdat er op de consultatie in De Haan geen medische beeldvorming voor handen is,is het
belangrijk bij een eerste consultatie ALTIJD een“klassieke” radiografie te laten nemen. Het
betreft een gewone “belaste” klassieke radiografie opname van het lidmaat waarvoor u de
consultatie vraagt.Indien u zulk een radiografisch onderzoek niet hebt kan het secretariaat u
een getekend aanvraag document opsturen (per post,fax,@)zodat u dit op een radiografiedienst in uw buurt voor de consultatie al kunt laten uitvoeren. Eventueel kunt u ook aan uw
huisarts vragen dit voor u voor te schrijven. Zo kan u herhaalde consultaties vermijden.
•Op de achterzijde kunt u een plannetje vinden voor de juiste lokatie (Sportlaan 6, 8420 De
Haan).
•Er is enkel consultatie mogelijk op afspraak (afspraak maken via 0473 360068 of 09 310 04
36 of 050 728057 ).
•Bij vragen kunt u alle informatie bekomen op nummer 09 310 04 36 (tijdens de kantooruren)
•Eventuele opname en operaties gebeuren in AZ ALMA (ringlaan 15 9900 EEKLO Tel: 09 310
00 00) ( http://www.azalma.be )
•Op de consultatie in De Haan is geen permanentie aanwezig.Voor dringende problemen
neemt u best contact op met de dienst spoedgevallen op 09 310 00 00 of tijdens de
kantooruren met het secretariaat orthopedie te Sijsele op 09 310 04 36 . Mijn medewerkers
zullen u daar graag verder helpen.

Met vriendelijke groeten,

Dokter Hans Van den Wyngaert, orthopedisch knie chirurg
Sportlaan 6, B-8420 De Haan
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T 0473 360068

W www.lazirush.eu

C O N S U LT AT I E

DE HAAN

D R . H A N S VA N D E N W Y N G A E R T

Er is enkel consultatie mogelijk op afspraak;
Een afspraak kan je maken via
0473 360068 of
09 310 04 36 of
050 728057
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