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In de voetsporen van GEZOND EN WEL, dat was de titel van de gezondheidskrant die tien jaar geleden 

voor de inwoners van Bocholtz en Simpelveld met regelmaat verscheen, herleeft het nieuwsorgaan 

GEZOND & WEL. Een vertrouwd begrip dat in 2013 nieuw elan krijgt, met een frisse stijl en een vlotte 

inhoud. Het eerste nummer GEZOND & WEL staat in het teken van gezond de winter door. 

De jaarlijkse griepprik komt eraan, de verkoudheid slaat toe én in november staat de ziekte diabetes 

centraal. U leest meer hierover in deze eerste nieuwsbrief van de samenwerkende 

eerstelijns hulpverleners in Bocholtz en Simpelveld.

Sterke eerstelijnsgezondheidszorg in 
Bocholtz en Simpelveld
Huisarts Hazelaar: ‘Bocholtz/Simpelveld heeft een ster-
ke eerstelijnsgezondheidszorg. Iedereen kent elkaar en 
in een overzichtelijk werkgebied hebben we hele korte 
lijnen. Problemen die we in een spreekuur zien kunnen 
we goed en gestructureerd met elkaar aanpakken. Door 
in een vroeg stadium problemen te signaleren, hebben 
we zicht op de gezondheidssituatie van de patiënt en 
kunnen we gezondheidswinst realiseren. Om ons heen 
hebben we een sterk team gespecialiseerde hulpverle-
ners die op de hoogte zijn van specifi eke ontwikkelingen 
in bijvoorbeeld de jeugd- of ouderenzorg. Als huisarts 
behoud je het overzicht en schakel je tussen de thuissitu- 
    atie, eerste- en tweede
      lijnszorg en probeer je  
          de zorg voor de  
                         patiënt dichtbij 
             te houden’.

 De landelijke tendens ten aanzien van de bevolkings-
ontwikkeling is zorgelijk. Mensen worden ouder en zieker 
en de zorgbehoefte voor chronische patiënten neemt toe. 
Bovendien neemt het aantal mantelzorgers af, doordat 
mensen onze regio verlaten. 
Oftewel we hebben meer zorg en minder verzorgers, ook 
in Bocholtz en Simpelveld.
Huisarts Schiffelers: ‘Ouderen kunnen vaak niet terug-
vallen op mantelzorgers. Om een dementerende oudere 
langer thuis te kunnen laten wonen ben je afhankelijk van 
een mantelzorger. Een initiatief zoals de Durpswinkel is 
heel goed. Daarmee kunnen mensen ondersteuning
   krijgen van vrijwilligers die hand- en   
      spandiensten kunnen verrichten. 
      In ons gebied hebben we een   
          grote groep vitale 80-plussers.  
            In kwetsbare situaties   
               vergt dit een snelle afstem-
    ming tussen de prak-  
    tijkondersteuner oude-
                        renzorg en Meander om  
                  een passende oplossing te
    vinden bijvoorbeeld door 
                             opname in een crisisbed.’

          (Lees verder op de binnenpagina)

Gratis controle bloedglucose- 
meter bij Mediq Apotheken 
Bocholtz en Simpelveld

Gebruikt u insuline, dan controleert u regelmatig 
uw bloedsuikerwaarde. Dan is het wel van belang, 
dat u volledig op uw meetapparatuur kunt vertrou-
wen. Daarom organiseren wij in samenwerking met 
de praktijkondersteuners van de huisartsen, één 
keer per jaar de metercontroledagen. Uw meter 
wordt gereinigd, geijkt en de instellingen worden 
gecontroleerd. Ook bespreken we of alle toebe-
horen zoals naalden, test-strips en dergelijke nog 
in orde zijn’ legt apotheker Mieke Cremers van 
Mediq Apotheek Simpelveld uit. De controle duurt 
ongeveer 10 minuten en is gratis. Bel voor een af-
spraak voor controle van uw bloedsuikermeter met 
uw apotheek in Bocholtz of Simpelveld.

Diabetes kan met medicijnen behandeld worden. 
Meestal wordt gestart met bloedsuikerverlagende tabletten. 
Vaak krijgen mensen ook een cholesterolverlager.

Extra vitamine D nodig in de winterExtra vitamine D nodig in de winter
Zodra we onvol-
doende met zon-
licht in aanraking 
komen, is extra 
vitamine D nodig. 
Dat geldt in het bij-
zonder voor oudere 
mensen die wei-
nig buiten komen 
en voor personen 
met een donkere 
huidskleur. Juist 
deze groepen hebben dan ook vaak een tekort aan 
vitamine D. 
Zo’n tekort kan bij ouderen leiden tot een ver-
hoogde kans op osteoporose en is van invloed op 
de spierfunctie en de weerstand tegen infecties. Bij 
jonge kinderen is het bottenstelsel nog in ontwik-
keling en is vitamine D extra belangrijk. 

Voeding is en blijft dé bron voor vitamines en 
mineralen. Als je daarvoor zorgt, zijn supplemen-
ten niet nodig, met uitzondering op vitamine D.
 
“We maken in onze huid vitamine D aan onder in-
vloed van zonlicht. Maar dan moet je wel voldoen-
de buiten komen. In de winterperiode is de inten-
siteit van het zonlicht onvoldoende om vitamine 
D aan te maken. Margarine met extra vitamine D, 
boter en met name vette vis zijn goede bronnen 
van vitamine D. Maar zij leveren niet voldoende 
om bij gebrek aan zonlicht in de behoefte te voor-
zien” verheldert apotheker Mieke Cremers.

Vitamine D is verkrijgbaar en te koop bij de 
Mediq Apotheek in Bocholtz en Simpelveld.

 Griep begint vaak plotseling met hoge koorts en koude rillingen. Meestal krijgt  
 u keelpijn, hoofdpijn en spierpijn in het hele lichaam. Verkoudheid en droge  
 hoest horen er ook bij. U kunt zich fl ink ziek voelen door griep. Griep gaat  
 meestal vanzelf over. De koorts en pijn verdwijnen na drie tot vijf dagen. Het  

duurt soms een paar weken voordat u zich weer helemaal de oude voelt.

Adviezen bij griep 
Probeer te voorkomen dat u het griepvirus op anderen overdraagt:
• Bedek uw neus en mond als u moet hoesten of niezen. Gebruik bij voorkeur  
   papieren zakdoekjes en gooi deze weg na één keer gebruik. 
• Was regelmatig uw handen met water en zeep. Het infl uenza virus zit op uw
   handen als u aan uw neus of mond heeft gezeten. Daarom is het goed om  na     

   snuiten, niezen of hoesten uw handen te wassen. Probeer uw neus en mond verder zo min mogelijk aan te raken. 
• Als u griep heeft is het goed om rust te nemen. 
• U hoeft niet in bed te blijven, maar lichamelijke inspanning kunt u beter vermijden. U voelt zelf aan of u 
   rust nodig heeft. 
• Bij hoge koorts transpireert u veel. Hierdoor verliest u veel vocht. Zorg daarom dat u veel drinkt om het  
   vochtverlies in uw lichaam aan te vullen.

Medicijnen 
Er zijn geen geneesmiddelen die de griep kunnen genezen. Antibiotica helpen niet tegen de griep. Antibiotica 
werken namelijk alleen tegen bacteriën en niet tegen virussen. Tegen koorts en pijn kunt u wel iets nemen, bijvoor-
beeld paracetamol. 

Griep!Griep!

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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‘Diabetes patiënten kunnen met alle vragen bij ons terecht’
Diabetes patiënten komen op het spreekuur van de prak-
tijkondersteuner Diabeteszorg. Marleen van Gelder is de 
praktijkondersteuner voor de huisartsen in Simpelveld en in 
Bocholtz verricht Bep Vliex dit werk. 
Tijdens het spreekuur onderzoeken Marleen en Bep vier 
keer per jaar de gezondheidssituatie van de diabetespatiënt. 

Marleen: ‘In Simpelveld en Bocholtz hebben we rond de 500 
diabetes patiënten in behandeling. 
Naast consequente controle en het verrichten van metin-
gen (van bijv. bloedsuiker, bloeddruk, buikomvang, lengte, 
gewicht) geven we vaak advies. Leefstijladviezen zijn voor 
deze patiënten heel belangrijk. Daar is de eerstelijnszorg 
uitermate geschikt voor. 
We werken ook nauw samen met andere disciplines bijvoor-
beeld de dietiste, optometrist, pedicure of de fysiotherapeut. 
In sommige situaties is bewegen onder begeleiding van 
belang. Samen met de fysiotherapie zijn we van plan een 

beweegprogramma voor diabetes patiënten te ontwikkelen. 
Door de korte lijnen met de huisarts en internist is een opti-
male behandeling voor de patiënt mogelijk. 
Soms zijn tabletten nodig of is insuline therapie noodzake-
lijk. Hierin begeleiden we patienten stap voor stap. 
Ook regelen we verwijzingen voor oogcontroles en bij voet-
problemen. Doordat je de patiënten iedere drie maanden 
ziet en spreekt bouw je een band op met elkaar. Je merkt al 
snel als er iets aan de hand is. 
Het mooiste moment is als een patiënt binnenkomt en kilo’s 
is afgevallen. Dan staat er ineens een fi tter mens met een 
héél andere levenswijze voor je. 
Dat zijn bijzondere ervaringen en mooie resultaten die we 
alleen kunnen bereiken door samen te blijven werken aan de 
zorg voor onze patiënten. 
De samenwerking in de eerstelijnszorg zoals we die in Bo-
choltz en Simpelveld kennen is niet meer weg te denken. 
In de toekomst bouwen we verder hieraan’.

Diabetes heet ook wel suikerziekte. 
Bij diabetes kan het lichaam de bloedsuiker niet meer goed houden. Normaal regelt het lichaam de bloedsuiker-
spiegel heel precies, met het hormoon insuline. 
Mensen met diabetes maken zelf geen insuline meer, of hun lichaam reageert niet meer op de insuline. Dat 
hangt af van de soort diabetes:
• Diabetes type 1 heette vroeger ook wel ‘jeugddiabetes’, maar je kunt het op alle leeftijden krijgen. Het        
    wordt veroorzaakt door het eigen afweersysteem. Eén op de tien mensen met diabetes heeft diabetes type 1.
• Diabetes type 2 werd vroeger ‘ouderdomsdiabetes’ genoemd. Nu komt het ook voor bij jongere mensen.
 
Diabetes type 2 is een ingewikkelde stofwisselingsziekte. Negen van de tien mensen met diabetes hebben diabe-
tes type 2. Hoewel we van diabetes type 2 nog niet alles weten, is wel bekend dat mensen die gezond leven een 
kleinere kans hebben om het te krijgen.

 Diabetes vormt een groot gezondheidsrisico. 
Vroegtijdige opsporing en behandeling is belangrijk om schade aan het 
lichaam te voorkomen. 
 Vaak worden klachten niet direct herkend. 

       Signalen 
 die op diabetes 
    kunnen duiden
• vaak dorst en veel plassen
• vermoeidheid
• oogklachten, zoals rode en bran-
   derige ogen, wazig zien, dubbel 
   zien of slecht zien
• slecht genezende wondjes
• kortademigheid of pijn in de 
   benen bij het lopen
• vaak terugkerende infecties

Maandag 11 november 2013

Gratis bloedsuiker testen bij Mediq Apotheken 

Bocholtz en Simpelveld

Laat nu bepalen of u een 
verhoogd risico heeft op 
diabetes!
Op maandag 11 november a.s. is de jaarlijkse bloedsuikertest
dag in de apotheek in Bocholtz en Simpelveld. Een kwart 
miljoen Nederlanders heeft diabetes zonder het te weten. Om
deze mensen op te sporen en om diabetes onder de aandacht te
brengen organiseren we deze testdag. Vorig jaar zijn zo’n 350 
inwoners uit Bocholtz en Simpelveld op de bloedsuikertestdag 
geweest. De risicotest bepaalt of mensen een verhoogd risico hebben. 
Door middel van een klein vingerprikje kan de bloedsuikerwaarde snel be- 
paald worden. In slechts vijf seconden is de uitslag bekend en weet u waar u aan toe bent’ zegt apotheker  
 Mieke Cremers van Mediq Apotheek Simpelveld. Deze  
  test is voor iedereen geschikt en is gratis. Het 

is niet noodzakelijk een afspraak te ma-
ken, u kunt tussen 9.00 en 17.00    
   uur binnen lopen in de apotheek.   

     Het is ook niet noodzakelijk dat u  
   nuchter bent voor de test.

Mieke Cremers van Mediq Apotheek Simpelveld. Deze  
test is voor iedereen geschikt en is gratis. Het 

is niet noodzakelijk een afspraak te ma-
ken, u kunt tussen 9.00 en 17.00    
   uur binnen lopen in de apotheek.   

     Het is ook niet noodzakelijk dat u  
   nuchter bent voor de test.

Praktijkondersteuners begeleiden 
bepaalde groepen patiënten, met suiker-
ziekte (diabetes), longziekten, hart- en vaat-
ziekten, geestelijke gezondheidsklachten of 
een leeftijdsgerelateerde groep zoals ouderen. 
Mensen die hiervoor in aanmerking komen 
zullen door de huisarts worden verwezen. 
Praktijkondersteuners vormen de spil tussen de 
patiënt en de overige hulpverleners. Ze werken 
onder supervisie van de huisartsen. 
In beide huisartsenpraktijken zijn vijf 
praktijkondersteuners werkzaam.

Jaarlijkse griepprik 
De griepprik verkleint de kans op griep. Griep kan 
voor mensen met hart- of luchtwegproblemen, verminderde afweer, suikerziekten en nierziekten en voor 60-plus-
sers, ernstige gevolgen hebben. Als u tot deze groep behoort, heeft u van de huisarts een oproep voor de jaarlijkse 
griepvaccinatie ontvangen. In Bocholtz hebben 1800 patiënten en in Simpelveld ruim 1900 patiënten een oproep 
voor de jaarlijkse griepprik ontvangen. Het advies is om de griepprik te komen halen op 29 oktober   

in Bocholtz en op 30 oktober in Simpelveld. 

Iedereen is wel eens verkouden. Bij verkoudheid zijn je luchtwegen 
besmet met een virus. Het slijmvlies beschermt je neus, voorhoofdsholte 
en keelholte. Het slijmvlies gaat te keer tegen het virus en raakt daardoor 
opgezwollen. Resultaat: een verstopte neus of juist een loopneus, keel-
pijn, hoesten en niezen. Meestal duurt een verkoudheid een weekje en 
gaat vanzelf weer over. Verkouden word je dus van een virus en dus niet 
omdat je te koud gekleed naar buiten bent gegaan. 
Verkoudheid slaat vaak toe als je weerstand laag is. In de winter is je 
weerstand vaak wat minder en ben je eerder vatbaar voor een virus. Om-
dat het buiten koud is zit je meer binnen, dicht bij andere mensen in afge-
sloten ruimtes. Bijvoorbeeld op school. Als er daar iemand hoest of niest 
is de kans groter dat je een virus binnen krijgt. En aangezien je weerstand 
lager is heb je het zo te pakken.

V E R KO U D H E I D  I N  D E  W I N T E R

Samenwerking
Huisarts Schiffelers: 
‘Samenwerking met col-
lega huisartsen heeft altijd 
plaatsgevonden. 

Zo ken ik het al 28 jaar, dat is de periode die ik als huis-
arts in Simpelveld werk. Destijds werden de avond- en 
nachtdiensten gedeeld onder een aantal huisartsen die de 
HAGRO vormden. Na de komst van de huisartsenpost in 
het jaar 2000 werden de contacten gebruikt om de inhoud 
van de zorg te verdiepen en gerichter gezamenlijke zorg-
programma’s te ontwikkelen. Zo hebben we samen het 
programma voor dementie ontworpen.  

Sinds 2010 werken de huisartsen-maatschappen offi cieel 
samen in de Stichting Eerstelijnszorg Bocholtz-Simpelveld 
(ook wel SEBS genoemd).’ 
Huisarts Hazelaar, sinds 1999 huisarts in Bocholtz, vult 
aan: ’Tussen de eerstelijns hulpverleners in Bocholtz en 
Simpelveld bestaat een nauwe samenwerking. Dat ge-
beurde ook voorheen in de home-teams waar de huisarts, 
thuiszorg en maatschappelijk werk onderdeel van waren. 
De Stichting heeft een offi ciële samenwerking met de 
maatschappelijke organisatie Impuls, Meander Groep 
Zuid-Limburg, Mediq apotheken Simpelveld en 
Bocholtz.’

voor mensen met hart- of luchtwegproblemen, verminderde afweer, suikerziekten en nierziekten en voor 60-plus-

Dinsdag 29 oktober 17.00 – 19.00 uur,  

Welzijns Medisch Centrum Bocholtz

Woensdag 30 oktober 14.00 – 17.00 uur, 

Medisch Centrum Simpelveld (Rode Beuk)

Bep Vliex, Bocholtz Marleen van Gelder, Simpelveld

Apothekersassistente Rianne Bauermann (rechts) bepaalt de bloedsuikerwaarde bij apotheker Mieke Cremers (links)


