
 

Geachte Patiënt! 

 

Een ongeluk of geval van nood komt 
altijd onverhoopt. Om in zo´n situatie rustig 
en adequaat te kunnen handelen, is het 
belangrijk te weten waar en hoe men hulp 
kann krijgen. 

 

In het St. Josef ziekenhuis in Zell / Mosel 
zijn gekwalificeerde teams van artsen dag 
en nacht, 365 dagen per jaar voor uw 
gezondheid inzetbaar.  ier krijgt u snelle 
en deskundige hulp.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
  

 

 

Alarmnummer 

19 222 oder 112 
(zonder netnummer) 

 

St. Josef-ziekenhuis Zell 

+ 49  65 42 / 97 0 
Barlstr. 7 

56856 Zell 
 

 

 

 

 

                            St. Josef-Krankenhaus 

                       Barlstraße 7 

                       56856 Zell / Mosel 

                      Tel + 49 65 42 / 97 – 0 

                      Telefax  + 49 65 42 / 97 – 17 21 
                       info@klinikum-mittelmosel.de 
                       www.klinikum-mittelmosel.de 
 
Das Klinikum Mittelmosel mit den beiden St. Josef-
Krankenhaus Zell und Anna-Henrietten-Stift Traben-
Trarbach ist eine Einrichtung der Maria Hilf Gruppe. 
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Ongeluk of geval 
van nood? 

 

 

 

 

 

 

 
 

Wij er zijn altijd 
voor u! 

 

 

 

 

 

 



Wat e doen in geval van 
nood? 

 

Al naar gelang de aard van uw geval 
kunt u het alarmnummer bellen.  

 
19 222 oder 112  

(zonder netnummer) 
 

 
 
U kunt zich ook direct bij het St. Josef-
ziekenhuis Zell melden.  
 

St. Josef-ziekenhuis 
Barlstr. 7 

56856 Zell /Mosel 
 

+ 49 65 42 97 - 0 
 

 
Wij helpen u!  

 

- Interne geneeskunde  

 hartinfarct 

 acute hart- en vaat 
problemen 

 allergische reacties 

 bewusteloosheid 

- Chirurgie 

 bot- spier- en 
peesblessures 

- Neurologie 

 beroerte 

 epileptische aanval 
 

Ons team van experts bestaat uit 
specialisten van de volgende 
disciplines: 
  

- chirurg spoedeisende hulp / 
Orthopedie 

- algemeen chirurg 

- cardioloog 

- neuroloog 

- neurochirurg 

- gynaecoloog 

- anesthesist 

- radioloog 

 
Zo kunt u ons vinden: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Quelle: www.openstreetmap.org 

Uit richting Alf:  
- B 53 volgen 
- borden Zell-Barl volgen 

Het St. Josef-ziekenuis vindt u rechts.  

 
Uit richting Hunsrück: 

- in Zell op de 1e rotonde de 2e afslag 
nemen (over de Moselbrücke)  

- bij de volgende rotonde de 2e afslag 
nemen 

- na +/- 200 m links afslaan (borden 
Krankenhaus/ Einkaufszentrum richting 
Zell-Barl volgen)  

Het St. Josef-ziekenhuis vindt u links.  

 
Uit richting Traben—Trarbach  

- in Zell op de 1e rotonde de 3e afslag 
nemen (over de Moselbrücke)  

- bij de volgende rotonde de 2e afslag 
nemen 

- na +/- 200 m links afslaan (borden 
Krankenhaus/Einkaufszentrum richting 
Zell-Barl volgen) 

Her St. Josef-ziekenhuis vindt u links.  

 

 

 


