
 
 

Persbericht 

Huisartsen in Zeeuws-Vlaanderen starten 

met speciale luchtweginfectieposten  
 

 

TERNEUZEN (26 maart 2020) – Huisartsen in Zeeuws-Vlaanderen gaan als gevolg van de corona-

epidemie de toeloop van patiënten met luchtweginfecties centraal organiseren. In Terneuzen, 

Oostburg en Hulst komen daarvoor speciale luchtweginfectieposten. In deze posten gelden extra 

hygiënische maatregelen om de verspreiding van infecties zoveel mogelijk te voorkomen. 

 

De huisartsenpost in Terneuzen bij het ZorgSaam Ziekenhuis fungeert vanaf vrijdag 27 maart 24 uur 

per dag als luchtweginfectiepost. Omdat de hulpverleners op deze huisartsenpost dan nog alleen 

patiënten met luchtweginfecties zullen zien, komt er een tweede – tijdelijke – huisartsenpost elders 

in Terneuzen. Deze is vanaf vrijdagavond 27 maart actief in de praktijk Triniteit aan de Van 

Steenbergenlaan 29 in Terneuzen.  

De luchtweginfectieposten in Oostburg en Hulst beginnen op 30 maart en functioneren alleen tijdens 

kantooruren. De luchtweginfectie-post in Hulst komt in portakabins bij huisartsenpraktijk Pallion. De 

luchtweginfectie-post in Oostburg wordt gevestigd in de praktijk De Bruijkere, in het 

gezondheidscentrum in Oostburg. De huisartsenpraktijk van dokter De Bruijkere in Oostburg zal 

hierdoor tijdelijk terugverhuizen naar de oude locatie aan de Zuidwal 8 in Oostburg.  

 

Verwijzing 

Patiënten kunnen alleen op de luchtweginfectieposten terecht met een verwijzing van de huisarts. Zij 

dienen daarvoor telefonisch contact op te nemen met hun eigen huisarts, of bij acute ernstige 

klachten tussen 17.00 uur en 8.00 uur, met de huisartsenpost. 

Voor de luchtweginfectieposten geldt, net als voor de huisartsenpraktijken en -posten, dat mensen 

eerst moeten bellen voor een afspraak. Alleen dan kan gegarandeerd worden dat zij veilig, snel en op 

de juiste plek geholpen worden.  

De opschaling van zorg op deze wijze is noodzakelijk door het tekort aan beschermende kleding voor 

huisartsen en de verwachting dat het aantal patiënten met luchtweginfecties de komende weken 

behoorlijk zal toenemen. Het is niet uit te sluiten dat ook huisartsen en assistenten ziek zullen 

worden. Door te centraliseren hopen de huisartsen te voorkomen dat in dat geval patiënten 

verstoken blijven van hulp.  

__________________________________________________________________________________ 

Niet voor publicatie: 

Voor meer informatie: 

Anouchka van Miltenburg, directeur Nucleuszorg  

Telefoon: 06-18305993 


