Polikliniek Epe

Medisch Centrum Willem Tell
Gelre ziekenhuizen heeft een buitenpolikliniek in Epe. Deze polikliniek is gevestigd aan
de Willem Tellstraat 17 en speciaal bedoeld voor patiënten in Epe en omstreken. Zo
kunnen zij met hun zorgvraag dichtbij huis terecht. Vijftien medisch specialismen
houden hier spreekuur. De polikliniek is kleinschalig, heeft een breed zorgaanbod en
hanteert korte toegangstijden. In deze folder leest u meer informatie over de
polikliniek Epe.

Spreekuren poliklinieken
De volgende specialismen houden spreekuur in de polikliniek Epe:
Cardiologie
Chirurgie
Dermatologie
Interne Geneeskunde
Kindergeneeskunde
Laboratorium (voor bloedafname)
Longziekten
Neurologie

Oogheelkunde
Orthopedie
Psychiatrie
Radiologie (röntgenonderzoek)
Reumatologie
Revalidatiegeneeskunde
Urologie

Ook is er een MS/Parkinson verpleegkundige die spreekuur houdt in de polikliniek Epe.

Overzicht dagen en tijden spreekuur
Wilt u weten op welke dagen u terecht kunt op het spreekuur van deze specialismen?
Kijk dan op www.gelreziekenhuizen.nl/polikliniek-epe.

Laboratorium (priklab)
De polikliniek Epe beschikt over een laboratorium waar u bloed kunt laten prikken.
 U kunt terecht bij het laboratorium op maandag t/m vrijdag van 8.00 tot 10.00 uur.
 U hoeft geen afspraak te maken.
 U vindt het laboratorium op de begane grond van de polikliniek (tegenover de
apotheek).

Bloedafname bij kinderen tot zes jaar
Patiënteninformatie wordt
met de grootste zorg
samengesteld. Het betreft
algemene informatie.
U kunt aan deze uitgave
geen rechten ontlenen.
© Gelre ziekenhuizen
www.gelreziekenhuizen.nl

Bij kinderen tot zes jaar vindt bloedafname plaats op de tweede verdieping van de
polikliniek. Hiervoor dient u wél een afspraak te maken (via de afsprakenbalie,
tel. 055 – 581 87 30).
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Röntgenafdeling (radiologie)
Op de röntgenafdeling van de polikliniek Epe kunt u standaard röntgenfoto’s laten
maken.
 U kunt terecht bij de röntgenafdeling op maandag, dinsdag en donderdag van
8.00 – 12.30 uur en van 13.00 tot 16.30 uur.
 U hoeft geen afspraak te maken.
 U vindt de röntgenafdeling op de tweede verdieping van de polikliniek Epe.

Afspraak maken
Wilt u een afspraak maken voor één van de spreekuren in Epe? Dan heeft u een
verwijzing van uw huisarts nodig. De specialist in het ziekenhuis beoordeelt op basis van
deze verwijzing:
 welke arts u het beste kan helpen;
 of er vooronderzoeken noodzakelijk zijn.
Vervolgens bellen wij u om een afspraak te maken of ontvangt u van ons een brief met
daarin de afspraak.

Goed om te weten
We proberen al uw afspraken in te plannen in de polikliniek Epe. Het kan soms echter
voorkomen dat we u toch naar het ziekenhuis in Apeldoorn moeten verwijzen.
Bijvoorbeeld omdat we bepaalde onderzoeken of behandelingen niet in Epe kunnen
uitvoeren.

Waar meldt u zich?
Heeft u een afspraak? Dan meldt u zich bij aankomst bij de afsprakenbalie op de tweede
verdieping van de polikliniek. U kunt gebruik maken van de lift of de trap. Komt u voor
het eerst? Dan kunt u zich bij deze balie meteen inschrijven.

Bereikbaarheid afsprakenbalie



maandag t/m vrijdag van 08.30 - 16.30 uur
tel: 055 - 581 87 30

Wat neemt u mee?






uw zorgverzekeringspas
uw identiteitsbewijs
uw verwijsbrief
uw afsprakenkaart
overzicht van uw medicijnen (dit kunt u afhalen bij uw apotheek)
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Adres en route
Gelre polikliniek Epe
Medisch Centrum Willem Tell
Willem Tellstraat 17
8162 ET Epe
Een routebeschrijving vindt u op www.gelreziekenhuizen.nl.

Gelre polikliniek Epe, Medisch Centrum Willem Tell

Parkeren
Het aantal parkeerplaatsen op het terrein van het Medisch Centrum Willem Tell is
beperkt, maar u kunt (gratis) parkeren op het parkeerterrein aan de Pastoor Somstraat
of aan de Lohuizerweg. Beide parkeerplaatsen liggen op drie minuten loopafstand van de
polikliniek Epe. We verzoeken u niet te parkeren aan de Willem Tellstraat om de
overlast voor omwonenden te beperken.

Meer informatie
Meer informatie over de buitenpolikliniek Epe, Gelre ziekenhuizen of bijvoorbeeld uw
rechten en plichten als patiënt vindt u op www.gelreziekenhuizen.nl.

Patiënteninformatie wordt
met de grootste zorg
samengesteld. Het betreft
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U kunt aan deze uitgave
geen rechten ontlenen.
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