
Beste dames, heren,  

Het is alweer enige tijd geleden dat we uw advies vroegen over het inrichten van een huisartsenpost 

binnen de muren van het Laurentius Ziekenhuis. Het verheugt ons zeer dat we, mede dankzij uw 

antwoorden op onze vragen, u nu kunnen melden dat de huisartsen uit de regio Roermond donderdag 

23 juni 2016 in een bijeenkomst zich met een overgrote meerderheid hebben uitgesproken vóór het 

oprichten van een gezamenlijke Spoedpost met de Spoedeisende Hulp van het Laurentius Ziekenhuis.  

Wij zijn van mening dat daarmee de kwaliteit van zorg en service aan de patiënten sterk verbeterd.  

Het integreren van de Huisartsenpost (HAP) met de Spoedeisende Hulp is veel patiëntvriendelijker dan 

de huidige situatie. In de toekomst kunnen patiënten die spoedeisende zorg nodig hebben zich in de 

avond, nacht en weekenden melden bij de Spoedpost in het ziekenhuis, de nieuwe naam voor de 

toekomstige samenwerking. 

Geen gescheiden loketten meer, maar één balie voor de spoedeisende huisartsenzorg buiten 

kantoortijden én voor 24-uurs spoedeisende ziekenhuishulp. De nieuwe situatie bevordert dat de juiste 

zorg op de juiste plek wordt uitgevoerd. Kortom, alleen ziekenhuiszorg als het nodig is en in alle 

overige gevallen staat de huisarts klaar. Hierdoor draagt de Spoedpost bij aan het betaalbaar houden 

van de goede en juiste zorg. 

 

Een eventueel recept dat patiënten meekrijgen, kan meteen worden opgehaald bij de apotheek die ook 

in het ziekenhuis is gehuisvest. Een stuk patiëntvriendelijker dus en veiliger omdat de 

communicatielijnen tussen huisarts en ziekenhuis heel kort zijn. 

De komende maanden worden er afspraken gemaakt  over de inrichting van de ruimten en verdere 

werkafspraken. De verwachting is dat de HAP in de loop van januari 2017 in gebruik is op de locatie in 

het ziekenhuis. 

 

Het Laurentius Ziekenhuis zal via de website www.lzr.nl verder berichten over de voortgang hierin.  

Nogmaals onze dank en wij hopen ook in de toekomst weer van uw advies gebruik te kunnen maken. 

Want samen kunnen wij het verschil maken voor de patiënten van het Laurentius Ziekenhuis. 

 

Theo Hoekjan, 

Voorzitter Cliëntenraad LZR Roermond.  

 

http://www.lzr.nl/

