
    

 

 

Nuttige telefoonnummers 
 
 100 Belgisch noodnummer (gratis) 
 112 Europees noodnummer (gratis) 
 101 politie (gratis) 

   
  070 245 245 antigifcentrum (gratis) 
 

  09 226 10 49 wgc Brugse Poort 
  ……………… jouw huisarts 
   
  09 236 50 00 huisartsenwachtpost 
   vanaf 19u en in het weekend 
  0900 10 500 wachtdienst apotheek (0.5€/min) 
   vanaf 19u en in het weekend 

Juni 2012 

Contact: 
 
WIJKGEZONDHEIDSCENTRUM BRUGSE POORT 
EMILIUS SEGHERSPLEIN 16 I 9000 GENT 
T 09 226 10 49 I F 09 226 88 62 

Bron: wgc rabot 

Waar en hoe bewaar je best je huisapotheek? 
 In een droge kamer en buiten bereik van kinderen. 
 In hun oorspronkelijke verpakking en met de bijsluiter erbij 
 Ruim jaarlijks je apotheek op en geef alle vervallen 

geneesmiddelen terug aan de apotheek 
 

 

 

HUISAPOTHEEK 

Vertrek je op reis? 
Vul dan je huisapotheek aan met:

- Eigen medicatie (vb. anticonceptie, medicatie bij suikerziekte, hoge 
bloeddruk, ...)

- Medicatie tegen diarree
- Ontsmettende zalf
- Condooms
- Eventueel medicatie tegen reisziekte, tegen braken, …  
- Zonnecrème en aftersun
- Insectenwerend middel / muskietennet

reisdocumenten 
- Een overzicht van ziekten, allergieën, medicatie
- Telefoonnummer van je huisarts
- Telefoonnummer van de alarmcentrale van je mutualiteit en 

eventueel gegevens van je reisverzekering

Verre of tropische reizen: informeer op voorhand bij je huisarts, Travel 
Clinic (UZ Gent) of Instituut Tropische Geneeskunde (Antwerpen) 
Heb je medische verzorging nodig in het buitenland, neem dan contact 
op met de alarmcentrale van je mutualiteit en met je huisarts.

en reisApotHeek
HuisApotHeek

    

 

 

Nuttige telefoonnummers 
 
 100 Belgisch noodnummer (gratis) 
 112 Europees noodnummer (gratis) 
 101 politie (gratis) 

   
  070 245 245 antigifcentrum (gratis) 
 

  09 226 10 49 wgc Brugse Poort 
  ……………… jouw huisarts 
   
  09 236 50 00 huisartsenwachtpost 
   vanaf 19u en in het weekend 
  0900 10 500 wachtdienst apotheek (0.5€/min) 
   vanaf 19u en in het weekend 

Juni 2012 

Contact: 
 
WIJKGEZONDHEIDSCENTRUM BRUGSE POORT 
EMILIUS SEGHERSPLEIN 16 I 9000 GENT 
T 09 226 10 49 I F 09 226 88 62 

Bron: wgc rabot 

Waar en hoe bewaar je best je huisapotheek? 
 In een droge kamer en buiten bereik van kinderen. 
 In hun oorspronkelijke verpakking en met de bijsluiter erbij 
 Ruim jaarlijks je apotheek op en geef alle vervallen 

geneesmiddelen terug aan de apotheek 
 

 

 

HUISAPOTHEEK 



Fixatie kleefpleisters

Fysiologische oplossing Flamigel®

Wondpleisters

Pincet

Koortsthermometer

Schaar

Zalf tegen jeuk

Wegwerphandschoenen

Medicatie tegen pijn en koorts

Ontsmettingsmiddel op 
basis van water

Koelzak / Koud kompres

Windels

Kompressen die niet in 
de wonde kleven

Steriele gaaskompressen

beWaartiPS 
- Droog
- Buiten bereik van kinderen.
- Oorspronkelijke verpakking met de bijsluiter erbij
- Controleer jaarlijks op vervallen geneesmiddelen
- Vervallen geneesmiddelen indienen bij apotheek

tip: Aarzel niet om raad te vragen aan de apotheker of huisarts. Zij kunnen je huisapotheek aanpassen aan de specifieke noden van jouw gezin.
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