Driebergen, 11 april 2016
Beste mensen,
Wij verwachten dat de overstap naar Widar in Zeist praktische vragen zullen oproepen.
Daarom hebben we dit overzicht ‘Veelgestelde vragen’ gemaakt. Hopelijk kunt u hiermee uit
de voeten. Neem anders contact op met Widar www.widar.nl.

Veelgestelde vragen
Onderstaand kaartje geeft de praktijkgrenzen voor Driebergen weer.

1. Doen de huisartsen van Widar dan ook visites in Driebergen?
Ja, dat doen ze. Echter, net als in Zeist alleen als er een medische noodzaak voor is.
2. Ik woon maar net buiten het gebied, waar vanuit men zich nu kan inschrijven, maar
ben heel gemotiveerd. Mag ik dan niet toch …?
Nee. De huisartsen van Widar hebben om op ons verzoek in te gaan, een aantal
maatregelen moeten nemen ten aanzien van praktijkgrenzen en veiligheid. Dit is de
grens geworden. Wie daarbuiten woont kan zich wel inschrijven als "consultatieve
patiënt". Op hun website staat wat dat inhoudt:

http://www.widar.nl/huisartsen/huisartsenpraktijk-laan-van-beek-enroyen/informatie-voor-nieuwe-pati-nten/consultatieve-pati-nt-in-widar/
3. Mag je je alleen inschrijven als je antroposofische zorg wil? Ik wil dat namelijk wel,
maar mijn partner niet. ...
De praktijk zal zijn, dat met zoveel goede huisartsen in Driebergen zelf, alleen mensen die
per se een antroposofisch huisarts willen, zich naar Widar zullen laten overschrijven.

Huisartsgeneeskunde is gezinsgeneeskunde, dus uiteraard is de partner mee welkom en
deze krijgt dan naar wens alleen gangbare zorg.
4. Ik wil me bij een andere huisarts van Widar inschrijven, dan degenen die nu genoemd
worden. Hoe doe ik dat?
Op de website van Widar kan je altijd zien welke praktijken ruimte hebben voor nieuwe
patiënten. Daar kunt u af en toe kijken of de huisarts van voorkeur ruimte heeft.
5. Ik woon buiten het praktijkgebied, maar mijn huisarts vindt het niet erg, dat hij/zij
alleen beschikbaar is voor het opvangen van spoed. Kan ik mij dus wel ‘gewoon’ bij
Widar inschrijven?
Nee, helaas. Widar is uit ervaring wijs geworden dat het in een spoedsituatie medisch
gezien onverantwoorde risico’s op kan leveren wanneer de huisarts in de buurt niet
beschikt over de juiste medische gegevens uit eerdere consulten.
6. Ik wil mijn apotheek in Driebergen behouden, kan dat?
Uiteraard. In het inschrijfformulier op www.widar.nl worden alle apotheken in
Driebergen en Zeist genoemd om uw keuze uit te maken.
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