
MEDISCHE
DIENSTVER LENING
BIJ EEN ONGEVAL OF BIJVOORBEELD BRAND 
ZORGEN BEDRIJFSHULPVERLENERS (BHV’ERS) 
VOOR DE EERSTEHULP VERLENING.

Er zijn echter situaties waarin andere medische 
dienstverlening noodzakelijk is. We leggen u  
graag uit hoe de medische dienstverlening  
op het haven- en industrieterrein Moerdijk 
georganiseerd is. 

 OVERZICHT TELEFOONNUMMERS
Alarmnummer 24/7 112

Huisartsenpraktijk De Clundert Kantoortijden 0168 - 409 000

Huisartsenpost Roosendaal Buiten kantoortijden 0165 - 530 200

Port Health Centre 24/7 0168 - 784 000



LEVENSBEDREIGENDE SITUATIES
In zeer dringende (levensbedreigen-
de) situaties belt u met het alarm-
nummer (112). De meldkamercentralist 
ambulance zorg beslist of er inderdaad 
met spoed medische zorg nodig is en 
stuurt zo nodig een ambulance naar het 
slachtoffer. Het kan ook voorkomen dat 
de meldkamercentralist ambulancezorg 
beslist dat geen ambulancehulpverlening 
nodig is.

SPOEDEISENDE HUISARTSENZORG
Bij klachten die niet levensbedreigend 
zijn, maar wel directe medische be-
handeling vereisen, kunt u terecht bij 
Huisartsenpraktijk De Clundert.  
Voor deze dienst kunt u een abonnement 
afsluiten. Neem hiervoor, en voorafgaand 
aan een bezoek, telefonisch contact op.

Huisartsenpraktijk De Clundert
Westerstraat 41, 4791 HT Klundert
T 0168 - 409 000 
www.declundert.praktijkinfo.nl
De huisartsenpraktijk is geopend tijdens 
kantoortijden. Buiten kantoortijden 
neemt u contact op met:
Huisartsenpost Roosendaal
Boerhaavelaan 21, 4708 AE Roosendaal
T 0165 - 530 200
www.huisartsenpostenwestbrabant.nl

OVERIGE MEDISCHE DIENST
VERLENING
Port Health Centre beschikt over 
 uitgebreide kennis van de behandeling 
van chemische letsels en ziekten na 
blootstelling aan gevaarlijke stoffen. 

U kunt een beroep op hen doen om u 
te assisteren bij incidenten op of nabij 
uw bedrijf. BHV’ers kunnen 24/7 gebruik 
maken van de helpdesk voor het maken 
van de juiste beslissing of het geven van 
de juiste behandeling. Voor vragen over 
gezondheidseffecten na blootstelling aan 
gevaarlijke stoffen kunt u terecht bij een 
gespecialiseerde bedrijfsarts.

Andere diensten die het Port Health 
Centre kan aanbieden zijn:
• vaccinaties;
• Periodiek Medisch Onderzoek (PMO);
• diverse andere medische keuringen 

en onderzoeken (chemie, offshore en 
maritiem).

Neem contact op met Port Health Centre 
voor nadere informatie over het maken 
van bedrijfsspecifieke afspraken.
Port Health Centre
Plaza 21, 4782 SL Moerdijk 
T 0168 - 784 000
www.porthealthcentre.com
moerdijk@porthealthcentre.com


