Serviceloket Huntington

Hoe kunt u ons bereiken?
Het Serviceloket Huntington is op werkdagen
telefonisch bereikbaar via
06 10 24 34 00
(van 8.00 tot 17.00 uur) en via
serviceloket@ketenzorghuntington.nl.
Het Serviceloket Huntington is niet bedoeld voor
crisissituaties. Neem in die gevallen contact
op met uw huisarts. Voor levensbedreigende
situaties bel 112.
Adres:
Serviceloket Huntington
Nachtegaallaan 5, 2225 SX Katwijk
T 06 10 24 34 00
M serviceloket@ketenzorghuntington.nl
W www.topaz.nl/huntington
W www.huntingtonplein.nl
december 2021

Het Serviceloket
Huntington is uw
aanspreekpunt als
u vragen heeft!

Serviceloket Huntington
Het serviceloket is bereikbaar
voor alle vragen over de ziekte
van Huntington.
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