
 

 

Etten-Leur, 20 januari 2022 
 
Beste relatie, 
 
Op 1 februari a.s. sluit de Huisartsenspoedpost(HAP) in Etten-Leur en wordt de zorgverlening 
ondergebracht bij de bestaande posten die gevestigd zijn in het Amphia ziekenhuis in Breda en het 
Bravis ziekenhuis in Roosendaal. Dit heeft gevolgen voor inwoners van Etten-Leur, Zevenbergen, 
Zundert, Rucphen en Halderberge die gekoppeld waren aan deze post. En mogelijk ook voor u als 
zorgaanbieder of anderszins. 
 
Er zijn een aantal belangrijke redenen waarom we besloten hebben om de huisartsenspoedpost in 
Etten-Leur te sluiten. We hebben enerzijds te maken met een toenemende vraag aan hulp en 
anderzijds een afname van het aantal beschikbare huisartsen en triagisten. Op deze ontwikkelingen 
willen wij anticiperen om daarmee de huisartsenspoedzorg op peil en bereikbaar te houden voor 
iedereen. Daarnaast komt deze integratie ook de kwaliteit van zorg ten goede. Door deze eerstelijns 
zorg nu uitsluitend bij het ziekenhuis te organiseren kunnen patiënten, indien noodzakelijk, direct 
gebruik maken van de voorzieningen van het ziekenhuis, zoals de röntgen, het laboratorium of de 
gipskamer. Daarnaast kan er rechtstreeks worden doorverwezen naar de Spoed Eisende Hulp waar 
direct alle benodigde zorg voor handen is.  
 
Het huidige verzorgingsgebied van de huisartsenspoedpost in Etten-Leur wordt opgedeeld in 2 
gebieden. De inwoners uit Etten-Leur, Zevenbergen en Zundert zijn vanaf 1 februari aangewezen op 
de huisartsenspoedpost bij het Amphia ziekenhuis in Breda, de inwoners uit Rucphen en Halderberge 
op de huisartsenspoedpost bij het Bravis ziekenhuis in Roosendaal. In de bijlage vindt u een 
overzichtskaartje van deze nieuwe gebiedsindeling. 
Het oude telefoonnummer voor patiënten blijft tijdelijk nog even in de lucht, bellers kunnen dan via 
een keuzemenu naar de gewenste nieuwe locatie worden doorgeschakeld. Dit nummer wordt wel 
verwijderd uit alle communicatiemiddelen vanaf 1 februari. Al onze contactgegevens vanaf 1 februari 
2022 vindt u in de bijlage.  
 
De HAP Etten-Leur was gevestigd in het gebouw van Star-SHL aan de Bredaseweg en tijdelijk, vanwege 
de coronamaatregelen, sinds voorjaar 2020 in de polikliniek van het Bravis Ziekenhuis aan het 
Schoonhout. Het vertrek van de HAP heeft geen gevolgen voor de zorgverlening van het diagnostisch 
centrum van Star-SHL of de polikliniek van Bravis in Etten-Leur. 
 
Mocht u naar aanleiding van deze brief vragen hebben of folders of ander communicatiemateriaal in 
het kader van deze sluiting van ons willen ontvangen dan kunt u contact opnemen via 
secretariaat@hapwestbrabant.nl. 
 
Ik hoop u hiermee voldoende geïnformeerd te hebben. 
 
Met hartelijke groeten, 
 
Jan Verbaal 
Bestuurder Stichting Huisartsenposten West-Brabant 
Bijlage 



 

 

 

  
 

HAP Bergen op Zoom 
0164 - 27 38 55  

•  

HAP Breda 
076 - 52 58 500  

•  

HAP Roosendaal 
0165 - 53 02 00 

•  

Hoofdkantoor Stichting HAPWB 
Schoonhout 215 
4872 MC Etten-Leur 
E-mail: secretariaat@hapwestbrabant.nl 
 


