
 

Heeft u vragen en wilt u meer weten over onze dienstverlening? Neemt u dan 
contact met ons op. Wij denken graag met u mee voor een passende oplossing.

Algemeen telefoonnummer  : T +31(0)168 - 784 000  
Spoedlijn ongevallenhulp  : T +31(0)168 - 784 111 
Bezoekadres tijdens kantooruren (08.00 - 17.00 uur): Plaza 21, 4782 SL Moerdijk
Bezoekadres buiten kantooruren: Westerstraat 41, 4791 HT Klundert
moerdijk@porthealthcentre.com

Port Health Centre Moerdijk is een samenwerking tussen Havenschap  
Moerdijk, Huisartsenpraktijk De Clundert en Port Health Centre. 

Contact

Medische keuringen - Reisadvies en vaccinaties - 24/7 ongevallenhulp - Huisartsenzorg
Repatriëring - Onshore medical assistance - Medische voorlichting en training

Medisch specialist voor de maritieme en industriële sector

Medisch specialist voor de maritieme en industriële sector

www.porthealthcentre.nl             www.declundert.praktijkinfo.nl



+ 24/7 ongevallenhulp 

Op elke gewenste locatie
Onze ongevallenhulp is erop gericht dat uw 
bedrijf kan blijven draaien, 24 uur per dag 
en 7 dagen per week. Vanuit onze medische 
post in Moerdijk kunnen we heel snel de 
juiste hulp verlenen bij alle denkbare 
incidenten. Daarnaast zijn wij gespecialiseerd 
in het inrichten en operationaliseren van 
medische zorgposten en -netwerken op elke 
gewenste locatie. Door het opzetten van een 
zorgnetwerk kunnen we al uw zorg uit handen 
nemen, van opvang tot en met ziekenhuis. 

Specialist in chemische ongevallen
Port Health Centre is de specialist voor 
het behandelen van chemische letsels en 
aandoeningen. Met meer dan dertig jaar 
behandelervaring van chemische ongevallen, 
weten wij precies wat nodig is om de juiste 
medische zorg te verlenen. Onze organisatie 
is op dit gebied dan ook een belangrijke 
kennispartner voor omringende ziekenhuizen.

+ Reisadvies en vaccinaties

Bij Port Health Centre vindt u alles wat u 
nodig heeft voor een gezond verblijf in het 
buitenland. Afhankelijk van uw bestemming, 
de reisduur, de reisomstandigheden en 
uw individuele gezondheid geven wij 
een reisadvies en kunt u bij ons terecht 
voor alle soorten vaccinaties. Als erkend 
vaccinatiebureau voldoen wij aan diverse 
kwaliteitscriteria en zijn wij gele koorts 
geregistreerd.

+ Medische keuringen

Port Health Centre biedt een grote variëteit 
aan medische keuringen op het gebied van 
zeevaart, offshore, transport, chemie en 
bodemsanering. Ook verrichten we health 
checks en preventief medisch onderzoek. 
Doordat we door diverse buitenlandse 
overheden en instituten worden erkend als 
officieel keuringsinstituut, kunnen we voor 
een groot aantal landen keuringen verrichten. 
Dat maakt ons uniek. Indien gewenst kunnen 
wij ook medische keuringen bij u op locatie 
uitvoeren. In binnen- en buitenland. 

Port Health Centre Moerdijk

Port Health Centre Moerdijk is een medische post voor bedrijven op haven- en 
industrieterrein Moerdijk. De bedrijven op het terrein hebben te maken met een 
verhoogd risico op chemische incidenten. Dit maakt dat er vraag is naar kwali-
tatief goede en snel beschikbare medische zorg. Port Health Centre Moerdijk 
speelt hierop in door, in samenwerking met huisartsenpraktijk De Clundert, 
specialistische medische diensten te bieden. 

Onze medische post is gevestigd in brandweerkazerne Moerdijk Haven, midden 
op het haven- en industrieterrein. Doordat brandweer, politie en medische zorg 
zich onder één dak bevinden, is er sprake van een ‘veiligheidscentrum’ van 
waaruit we snel actie kunnen ondernemen bij incidenten. 

Werknemers en passanten van haven- en industrieterrein Moerdijk kunnen altijd 
bij ons terecht voor ongevallenhulp. 24 uur per dag, 7 dagen per week. Dankzij 
de nauwe samenwerking tussen Port Health Centre en huisartsenpraktijk De 
Clundert is er altijd toegang tot eerstelijns gezondheidszorg en kennis van  
chemische ongevallen en protocollen. Naast ongevallenhulp biedt Port Health 
Centre Moerdijk ook andere medische diensten, zoals medische keuringen, reis-
advies en vaccinaties en medische voorlichting en trainingen aan groepen. Heeft 
u specifieke wensen? Wij horen het graag, want dankzij ons medisch zorgnet-
werk kunnen wij het maatwerk leveren dat u nodig heeft. 


