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Huisartsen Bocholtz praktijklijn :  045-5441213
Spoedlijn huisartsen Bocholtz : 045-5441208
Huisartsen Simpelveld praktijklijn : 045-5440333
Spoedlijn huisartsen Simpelveld :  045-5440325
Night care : 045-5778844

Receptenlijn huisartsen Bocholtz :  045-5441213
Receptenlijn huisartsen Simpelveld : 045-5440333
Mediq Apotheek Bocholtz : 045-5444094
Mediq Apotheek Simpelveld : 045-5441100
Spoedgevallen Dassenburcht Apotheek : 045-5741004

Maatschappelijk werk Impuls : 045-5440999
Thuiszorg Meander : 0900-6990699

Voor overige hulpverleners zie www.wmcbocholtz.nl of www.medischcentrumsimpelveld.nl
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Als u medicijnen meeneemt naar 
het buitenland die onder de Opiumwet 

vallen, - zoals o.a. Ritalin, Morfi ne, Methadon -, 
heeft u een offi ciële verklaring nodig. 

Deze verklaring is nodig om aan te kunnen 
tonen dat u betreffende medicijnen op dokters-

voorschrift gebruikt. Reist u naar de Schengenlanden 
(bv. Duitsland, Frankrijk, Italië, Oostenrijk, Spanje)  

en gebruikt u medicijnen die onder de Opiumwet 
vallen, dan heeft u een Schengenverklaring nodig. Alle 

overige medicatie mag u gewoon meenemen in 
originele verpakking. 

Medicijnen 
meenemen op reis!  

In de zomer maken steeds meer mensen reizen naar verre landen. Een reis kan risico’s voor de gezondheid met zich 
meebrengen. In verre landen heersen andere hygiënische omstandigheden en er komen andere infectieziekten voor. 
Onbeschermd op reis gaan kan levenslang gezondheidsklachten tot gevolg hebben. Aandacht voor uw gezondheid kan 
het verschil betekenen tussen een geslaagde vakantie of een reis waarvan u niet hebt kunnen genieten.

Huisartsenpraktijk Bocholtz heeft aandacht voor reizigersad-
visering. Huisarts Mom is gediplomeerd reisgeneeskundige 
en volgt met doktersassistente Angelique Kleijnen jaarlijks de 
tropencursus om op de hoogte te blijven van de laatste ontwik-
kelingen.

Doktersassistente Angelique Kleijnen: ”Een goede voorbe-
reiding begint tenminste 6 tot 8 weken voor aanvang van uw 
vakantie. Vaak zijn medische verklaringen nodig, zodat u geen 
problemen krijgt bij de douane. Tegenwoordig vallen steeds 
meer medicijnen onder de opiumwet (zoals sterke pijnstillers, 
ADHD-medicijnen, rustgevende middelen), die u in het buiten-
land niet in uw bezit mag hebben. Aan de hand van een inta-
ke-formulier krijgen we een beeld van het reisplan: soort reis, 
manier van reizen, uw bestemming en uw verblijfsduur. Dit for-
mulier is via onze website www.wmcbocholtz.nl te downloaden         
en uit te printen  of verkrijgbaar aan de balie in onze praktijk.  
             Het reisplan en -advies, samen met uw  
        voorgeschiedenis, wordt met huis- 
                          arts Mom bekeken. Daarna ma-    
                                                       ken we een afspraak met u 
                       voor eventueel recepten, vacci-
                                       naties en/of  een persoonlijk ad-
           vies. Ons advies valt soms onder 
                                 de huisartsenzorg en de kosten voor      
                                                 de benodigde medicijnen zitten bij 

de meeste verzekeringen in het aanvullende pakket. Het advies 
hierbij is contact op te nemen met de zorgverzekeraar of de polis-
voorwaarden door te nemen.”

Huisarts Mom: “Als één van onze patiënten een buitenlandse reis 
wilt maken, dan kan hij/zij voor advies en vaccinaties bij vertrek 
én thuiskomst bij ons terecht. Gezondheidsrisico’s verschillen per 
regio, per seizoen en per patiënt. De voorbereiding op een reis 
naar een bepaald land is van dit soort factoren afhankelijk. Door-
dat de gezondheidssituatie van de patiënt bij ons bekend is, kun-
nen we een goed advies geven om beschermd te kunnen reizen 
en weer gezond terug te kunnen komen. Als een patiënt na een 
reis met koorts thuis komt, weet ik wel dat ik niet meteen aan een 
griep denk. De situatie bekijk ik anders en zal dan sneller met een 
tropenarts contact hebben. Turkije, Tunesië, Marokko zijn favo-
riete vakantiebestemmingen. Laat u 
zich daarom van te voren goed 
informeren en adviseren over 
de omstandigheden in het 
land waar u naar toe gaat, en 
uw bescherming tegen 
gezondheidsrisico’s.”

Beschermd op reis en gezond weer terug!

LAAT U VOORAF GOED INFORMEREN EN ADVISEREN

Lonneke Koeslag werkt vanaf januari 2015 als nieuwe huisarts 
in opleiding in de huisartsenpraktijk Simpelveld. Ze volgt haar 
laatste studiejaar tot huisarts aan de Universiteit Maastricht. 
Tot medio oktober heeft de 28 jarige arts haar eigen spreekuur 
en huisarts Schiffelers is daarbij haar opleider.

De Nijmeegse Lonneke Koeslag: “Het grootste deel van mijn 
studie heb ik in Nijmegen gevolgd. Na de studie geneeskunde 
ben ik vervolgens als basisarts gaan werken bij diverse specia-
lisaties chirurgie, cardiologie en longziekten in Doetinchem en 
Boxmeer. In Nijmegen ben ik gestart met de specialisatie tot 
huisarts. Mijn man kreeg een baan in het AZM en dat was aan-
leiding om samen met ons zoontje van een half jaar oud naar Maastricht te verhuizen. De huisartsenopleiding rond ik zodoende af 
aan de Universiteit Maastricht. In Limburg voelen we ons welkom en het is genieten in deze omgeving. Visites rijden in deze mooie 
buurt vind ik prettig om te doen. Ondanks dat ik niet uit deze streek kom en het dialect niet spreek, ben ik door de patiënten en de 
medewerkers in deze huisartsenpraktijk snel geaccepteerd en voelt het als een warm thuis”. 

In oktober verwacht Lonneke Koeslag haar studie te kunnen afronden en als huisarts aan de slag te kunnen.

Lonneke Koeslag
Nieuwe huisarts in opleiding 
stelt zich voor

Lonneke Koeslag

dokstersassistente Angelique Kleijnen

huisarts Mom



Even voorstellen:Even voorstellen:Even voorstellen:

Gebeten door een teek: wat moet u doen?
Het tekenseizoen is gestart. Tuinen, weilanden, parken en bosrijke gebieden zijn de plekken om een teek (klein spin-
achtig insect) tegen het lijf te lopen. In de periode tussen maart en oktober loopt u het grootste risico op een te-
kenbeet. Een beet van een teek is vaak onschuldig en nagenoeg pijnloos. Wanneer de teek echter besmet is met een 
bacterie, kunt er wel ziek van worden. 

Jolanda Wachelder, doktersassistente: 
“Hoe langer de teek aan uw huid vast zit, 
hoe groter de kans dat u de bacterie in uw 
bloed krijgt. Indien de teek niet binnen 24 
uur verwijderd is adviseren wij om contact 
met de huisarts op te nemen voor verder be-
leid. Als u de teek binnen 24 uur verwijderd 
heeft is de kans op besmetting klein en is antibiotica niet nodig”. 

De assistente van de huisarts legt uit wat u moet doen bij een 
tekenbeet. Jolanda: “De teek kunt u zelf verwijderen. Gebruik 
GEEN alcohol, jodium, olie, watje met zeep of andere middelen 
maar neem een puntig pincet of speciale tekenpen (te koop in de 
apotheek) en pak de teek zo dicht mogelijk op de huid bij de kop 
vast. Trek de teek er langzaam uit, zonder te draaien. Maak na het 
verwijderen van de teek het wondje schoon met water en zeep. 
Noteer de dag van de tekenbeet in uw agenda en meldt aan uw 
huisarts dat u een teek heeft verwijderd, dan vermelden wij dit in 
uw dossier. Indien na enkele dagen een rode, ringvormige uitslag 
verschijnt rond de tekenbeet, moet u zo snel mogelijk uw huisarts 
raadplegen om alsnog te behandelen met medicijnen”.

Apotheker Gulseren Kocak, Mediq Apotheek Bocholtz
Sinds maart 2013 werkzaam bij Mediq Apotheek Bocholtz. De 
opleiding tot apotheker, heeft de uit België afkomstige mevrouw 
Kocak, in 2006 afgerond. Ze heeft vier jaar als apotheker in België 
gewerkt en sinds 2011 is Gulseren werkzaam in Nederland. Apothe-
ker Kocak: “De samenwerking met Mediq Apotheek Simpelveld, de 
huisartsen en overige zorgverleners is heel goed. Ik merk dat dit de 
vruchten zijn van een jarenlange opgebouwde relatie tussen mensen 
GLH�EHWURNNHQ�]LMQ�ELM�GH�HHUVWHOLMQV]RUJ��,Q�GLW�WHDP�LV�KHW�À�MQ�ZHU�
ken en daar hoop ik nog een lange tijd mijn bijdrage aan te kunnen 
verlenen.”

Apotheker Gulseren Kocak: “Oude medicijnen kunt u weggooi-
en bij het restafval dat via de restafvalcontainer wordt opgehaald. 
Deze oude medicijnen worden dan verbrand met het andere res-
tafval. Wij willen u benadrukken dat het niet is toegestaan me-
dicijnen door het riool te spoelen. Gebruikte naalden horen niet 
bij het restafval maar in een naaldenbeker. Deze zijn verkrijgbaar 

Joni Henskens (26) werkt het meest vanuit de maatschappe-
lijke invalshoek. Na haar studie maatschappelijk werk heeft 
ze de opleiding praktijkondersteuner geestelijke gezond-
heidszorg afgerond. Joni: “Voor mijn stage heb ik vorig jaar 
werkervaring opgedaan bij de huisartsen in Bocholtz. Vanaf 
januari ben ik in deze functie werkzaam. Mensen met span-
ningsklachten, depressies, burnout of rouwproblemen voelen 
]LFK�JHKRRUG��+HW� LV� ODDJGUHPSHOLJ�HQ�ZH�KHEEHQ�VSHFLÀ�HN�
aandacht voor deze gezondheidsproblemen.”

HERHAALSERVICE: uw medicijnen automatisch herhalen

Weggooien medicijnen en 
gebruikte naalden.

bij de Rd4-milieuparken of bij uw apotheek. Vervolgens kunnen 
gevulde naaldenbekers gratis worden aangeboden bij de Rd4 mi-
lieuparken of in uw apotheek.”
 

Apotheker Gulseren Kocak: “Als u dagelijks medicijnen gebruikt, kunt u gebruik maken van de herhaalservice. Deze herhaalser-
vice heeft de apotheek in samenwerking met de huisartsen van Simpelveld en Bocholtz opgezet. De apotheek 
zorgt ervoor dat de medicijnen, die u chronisch gebruikt, om de 90 dagen voor u klaar staan en dat uw 
huisarts een goed overzicht heeft. U kunt een e-mail krijgen als herinnering met de datum waarop de 
geneesmiddelen klaar staan. Sommige geneesmiddelen worden per 30 dagen geleverd. De recepten 
hoeft u niet meer zelf te regelen, de apotheek regelt het herhaalrecept met uw huisarts. Bijkomend 
voordeel is dat uw medicatie op deze manier nog beter beoordeeld kan worden aan de hand van de 
laatste farmaceutische richtlijnen. Samen met uw huisarts werken wij zo aan optimale zorg. 
Ruim 1000 patiënten in Simpelveld en Bocholtz maken reeds gebruik van de herhaalservice.”

uw medicijnen automatisch herhalen

Uw voordelen van de Herhaalservice:

dokterassistente 
Jolanda 

Wachelder

Gulseren Koczak
Apotheker

Desiree Hengelbrock Brigitte Feijen Joni Henskens

       Als u met een 
medicijn stopt, moet 

u dit doorgeven aan de 
apotheek, om dit 

            vervolgens uit de       
         herhaalservice te 
               verwijderen.

laatste farmaceutische richtlijnen. Samen met uw huisarts werken wij zo aan optimale zorg. 
Ruim 1000 patiënten in Simpelveld en Bocholtz maken reeds gebruik van de herhaalservice.”

Heeft u een rode ring of vlek na een tekenbeet? 
Doe dan mee met het LymeProspect onderzoek en meld u aan bij de huisarts of 
via www.tekenradar.nl Uw gezondheid wordt extra goed gevolgd door bloedonderzoek te laten 
uitvoeren en vragenlijsten in te vullen. U helpt mee de oorzaken van chronische klachten als 
vermoeidheid, pijn en concentratiestoornissen te onderzoeken.

Controleer 
na ieder verblijf in de 

natuur zorgvuldig 
uw lichaam. 

Een teek kan zich 
overal vastbijten, maar 

let vooral op   
                   warme lichaamsplooien    

            (liezen, knieholten, 
oksels, achter de oren 

en rond de haargrens). 

Verlengstuk van de huisarts voor mensen met geestelijke 
gezondheidsproblemen
Patiënten met psychische of maatschappelijke problemen die 
een beroep doen op de huisarts, kunnen terecht bij de prak-
tijkondersteuner geestelijke gezondheidszorg. In Bocholtz en 
Simpelveld zijn vier praktijkondersteuners werkzaam die gespe-
cialiseerd zijn in de aanpak van geestelijke gezondheidsproble-
men: Marian Marchal, Desiree Hengelbrock , Brigitte Feijen en 
Joni Henskens . In deze Gezond & Wel stellen drie praktijkonder-
steuners zich voor. 

Samen met Marian Marchal verzorgt Brigitte Feijen (48) voor 
de huisartsen in Simpelveld de functie van praktijkondersteu-
ner geestelijke gezondheidszorg. Brigitte is sinds december 
2014 vanuit de Huisartsen Organisatie Zuid-Limburg (HOZL) 
bij de huisartsen in Simpelveld gedetacheerd. Brigitte: “Door-
dat de huisarts snel patiënten naar ons kan doorsturen, kunnen 
we een probleem eerder oppakken en een dieptepunt zoals bij-
voorbeeld een depressie voorkomen. Mensen met psychische 
klachten of maatschappelijke problemen kunnen we motive-
ren en op weg helpen naar herstel met praktische handvatten.“

Desiree Hengelbrock (48) werkt sinds 2009 in de functie prak-
tijkondersteuner geestelijke gezondheidszorg voor de huisart-
sen in Bocholtz. Daarnaast werkt Desiree in de specialistische 
zorg. Desiree: “De afwisseling tussen specialistische zorg en 
het brede pallet in de eerstelijnszorg vind ik heel interessant.  
De zorg van de praktijkondersteuner ligt in het verlengde van 
de zorg van de huisarts. We proberen een inschatting te maken 
van het probleem en te werken aan een oplossing”.


