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Huisarts Emonts: “Als behandeling van uw medische klacht 
spoedeisend of acuut is, bel dan het spoednummer van de huisart-
sen of buiten kantoortijd de huisartsenpost Oostelijk Zuid-Lim-
burg. Aan de hand van het telefoongesprek bepaalt de assistente 
of een speciaal opgeleide triagiste hoe u het beste geholpen kan 
worden. Het is mogelijk dat een telefonisch advies wordt gegeven, 
een afspraak met de huisarts wordt gemaakt, de huisarts op visite 
gaat of een ambulance wordt gestuurd. Bij een hartstilstand van 
een inwoner of bezoeker in Bocholtz en Simpelveld worden via 
een sms (telefoonbericht) vanuit de meldkamer van de ambulan-
cedienst een aantal opgeleide vrijwilligers (van het Reanimatie-
netwerk Simpelveld) opgeroepen. Deze burgervrijwilligers zijn 
soms al voor ons ter plekke en hebben de reanimatie gestart en 
het AED (draagbaar apparaat dat via gesproken berichten helpt 
bij het reanimeren) aangesloten. Samen met het ambulanceperso-
neel nemen we de zorg over van de burger-hulpverleners.“

De huisartsenpost Oostelijk Zuid-Limburg, voorheen Nightcare, 
en de Spoedeisende Hulp van het ziekenhuis hebben sinds sep-
tember samen één balie op het nieuwe Spoedplein in het Zuyder-

land Medisch Centrum (voormalig Atrium MC). Voor patiënten is 
dit écht een verbetering. Voorheen kwam het regelmatig voor dat 
een patiënt aan het verkeerde ‘loket’ stond: dan moest de patiënt 
bijvoorbeeld van de huisartsenpost alsnog naar de Spoedeisende 
Hulp, of andersom. Nu weet je als patiënt zeker dat je goed zit. Het 
merendeel van de patiënten kan door de huisartsenpost afgehan-
deld worden en alleen de complexere spoedgevallen worden door 
de Spoedeisende Hulp van het ziekenhuis behandeld. De wachttij-
den voor de patiënten zullen door deze nieuwe werkwijze korter 
zijn dan voorheen. Voor de patiënt hee�  het ook � nanciële voor-
delen want ziekenhuiszorg is duurder en valt onder het eigen risi-
co. Huisartsenzorg is minder duur en wordt volledig vergoed door 
verzekeraars. Het contact en de afstemming tussen de medewerkers 
op de huisartsenpost en de Spoedeisende Hulp is veel intensiever 
geworden. Ook dat is in het voordeel van de patiënt”, zegt huisarts 
Emonts.

Samenwerking met andere partijen is heel belangrijk in de spoed-
eisende zorg. Ook het kunnen delen van medische gegevens zorgt 
voor veilige en betere zorg. Het regionaal beveiligd netwerk LSP 
zorgt voor het snel en betrouwbaar uitwisselen van medische gege-
vens tussen huisartsen, apotheken en de huisartsenpost in Parkstad 
Limburg. Huisarts Emonts: “In een avond-, nacht- of weekend-
dienst bij de huisartsenpost maak ik regelmatig mee dat een patiënt 
onvoldoende op de hoogte is van de voorgeschiedenis, de laatste 
onderzoeken of het medicijngebruik. De patiënt verwacht dat we 
inzage hebben in de medische gegevens en hee�  het idee dat hij al 
lang toestemming hee�  gegeven. Ook u kunt bij een onbekende 
arts terechtkomen. Dan is het belangrijk dat de zorgverlener snel 
en makkelijk uw belangrijkste medische gegevens kan inzien. Bij 
spoedzorg kan het LSP een heleboel ongemakken voorkomen of bij 
een ernstige situatie van levensbelang zijn.” 

Bij spoedzorg is samenwerking van groot belang

Vanaf 1 september jl. is � ea Crijns voor de huisart-
sen in Simpelveld werkzaam in de functie praktijk-
ondersteuner geestelijke gezondheidszorg ouderen. 
� ea Crijns (53) uit Eygelshoven is de opvolgster 
van Marian Marchal. Haar loopbaan begon ooit als 
diëtiste in een ziekenhuis in Almelo. Via de opleiding 
B-Verpleegkunde kwam � ea terecht in de geestelijke 
zorgverlening binnen de Mondriaan Zorggroep. Ze 
hee�  ervaring met het verlenen van psychiatrische 
intensieve thuiszorg. Vervolgens maakte � ea de 
overstap naar de ouderenzorg en volgde de opleiding 
Sociaal Psychiatrisch Verpleegkundige. Jarenlang hee�  
ze een mantelzorggroep voor patiënten met complexe 
dementie middels gespreksgroepen begeleid.  
� ea Crijns: “Mijn wens om in de eerstelijnszorg te werken is in vervulling gegaan.  Patiënten met psychische en/of psychoso-
ciale problemen die een beroep doen op de huisartsen in Simpelveld kunnen naar mij worden doorverwezen. Als praktijkon-
dersteuner geestelijke gezondheidszorg ouderen werk ik wekelijks vier uur voor de patiënten van Simpelveld.”

Thea Crijns 
praktijkondersteuner 
geestelijke gezondheidszorg 
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Wanneer direct medische hulp nodig is, noemen we dat 
spoedzorg. Deze zorg kan worden verleend door opgeleide 
burgervrijwilligers van het Reanimatienetwerk Simpel-
veld, EHBO’ers, de huisarts in de huisartsenpraktijk of in 
de huisartsenpost, door de spoedeisende hulpverleners 
in het ziekenhuis, door ambulancepersoneel of door 
een traumateam bij ernstige grootschalige bedrijfs- of 
verkeersongelukken. In de keten van de spoedzorg is 
de huisarts de belangrijke schakel in de samenwerking 
tussen burgers en hulpverleners.

Huisartsenpost Oostelijk Zuid-Limburg:
Spoedplein
Zuyderland Medisch Centrum (voormalig Atrium MC)
• Henri Dunantstraat 5 • 6419 PC Heerlen • Telefoon: 045 – 5778844
De huisartsenpost werkt op afspraak. Daarom is het belangrijk dat u 
altijd eerst belt!  www.huisartsenpost-ozl.nl

BUITEN KANTOORTIJD MET SPOED EEN HUISARTS NODIG?

VUL HET TOESTEMMINGSFORMULIER ELEKTRONISCH UITWISSELEN VAN 

MEDISCHE GEGEVENS IN EN GEEF DIT AAN UW HUISARTS OF UW APOTHEKER. !

Huisarts Emonts
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Thermometer en pijnstiller zijn een must!
Om de zorgpremies betaalbaar te houden is zinnig en zuinig voor-
schrijven van medicijnen een speerpunt van huisartsen, specialis-
ten, apothekers, zorgverzekeraars en de overheid. Door met elkaar 
afspraken te maken over het voorschrijven van merkloze genees-
middelen kunnen miljoenen euro’s per jaar bespaard worden.

Apotheker Cremers: “Van medicijnen bestaan vaak verschillende mer-
ken en varianten. Merkgeneesmiddelen zijn vaak een stuk duurder dan 
merkloze geneesmiddelen. Toch hebben deze middelen exact dezelf-
de therapeutische werking en dezelfde werkzame stof. Het verschil in 
prijs zit voornamelijk in het patent van het merkgeneesmiddel. Voor-
dat een medicijn op de markt komt, heeft een fabrikant jarenlang on-
derzoek gedaan. Dit kost veel geld. Door het patent krijgt de fabrikant 
gedurende een bepaalde periode het alleenrecht om een middel op de 
markt te brengen en kan daardoor een hoge prijs vragen. Na afl oop 
van het patent mogen andere fabrikanten het middel ook maken. Dit 
zijn de merkloze geneesmiddelen. Deze zijn vaak vele malen goedko-
per, terwijl de werking en kwaliteit gelijk is. Er zijn ook voorbeelden te 
noemen waarbij dure geneesmiddelen noodzakelijk zijn en waarvoor 
geen alternatief is. Goedkope medicijnen als het kan, duur als het 
nodig is!”
Huisarts Hazelaar: “Als huisarts schrijf ik de werkzame stof voor en 
niet het merkgeneesmiddel. In mijn dagelijkse praktijk merk ik dat 
patiënten gewend zijn aan hun vertrouwde doosje, vorm of kleur van 
het medicijn. Wij begrijpen dat het soms lastig is voor de patiënt om 
van een rond geel tabletje over te stappen naar een vierkant blauw 

tabletje. Omdat de werkzame stof precies hetzelfde is kan de patiënt 
zonder problemen overstappen. De zorgverzekeraars vergoeden veelal 
alleen nog het goedkoopste geneesmiddel. Als gevolg hiervan kan het 
dus voorkomen dat patiënten andere medicijnen ontvangen dan ze 
gewend waren. De vertrouwde medicijnen krijgen alleen een ander 
jasje. Voorbeelden zijn bloeddruk- en cholesterolverlagers en maag-
beschermers. Door doelmatige keuze van medicijnen kunnen we met 
z’n allen een handje meehelpen aan de kostenbeheersing in de zorg.”  

Waar u ook bent, thuis, op het werk, op school, op vakantie of in uw auto, een EHBO- tasje is altijd handig om bij u te 
hebben. Meestal zitten er geen medicijnen in, maar wel alle benodigde materialen om te handelen in een noodgeval. 
Een EHBO-tasje is bedoeld voor verlening van eerste hulp bij alledaagse ongevallen of letsels. Het bevat o.a. pleisters 
en steriele gaasjes. Bij de Mediq Apotheken in Bocholtz en Simpelveld zijn EHBO-tasjes te koop.

Nadine Jetten (30) is ruim twee jaar verbonden aan 
de huisartsenpraktijk Simpelveld, waarvan het eer-
ste jaar als stagiaire onder begeleiding van huisarts 
Emonts.
Nadine hee�  na haar opleiding HBO-verpleegkun-
de een aantal jaren in de thuiszorg gewerkt. Ver-
volgens hee�  ze bij Zuyd Hogeschool de tweejarige 
praktijkgerichte masteropleiding tot Verpleegkun-
dig Specialist afgerond. Sinds september vorig jaar 
werkt Nadine twee dagen per week, op maandag en vrijdag, voor de 
huisartsen in Simpelveld. Daarnaast werkt ze in een gezondheids-
centrum in Hoensbroek-Noord en op de huisartsenpost Oostelijk 
Zuid-Limburg.

Nadine Jetten, verpleegkundig specialist: “Deze functie zit tussen ver-
pleegkundige en arts in. Dat biedt mij nieuwe uitdagingen, vooral op 
het medisch vakgebied. Als het nodig is, vraag ik advies van de huis-
arts. De persoonlijke contacten met de huisartsen, de assistenten en de 
praktijkondersteuners in het team, maken het werken in Simpelveld 
voor mij speciaal. Ook de patiënten werken hier prima mee en zijn 
veelal tevreden na een bezoek op mijn spreekuur. Verder doe ik sa-
men met Carlijn Wijnen, praktijkondersteuner ouderenzorg, de visites 
aan kwetsbare patiënten in het kader van ouderenzorg en met Andrea 
Geerkens en Marleen van Gelder, praktijkondersteuners hart- en vaat-
ziekten, de controles van de patiënten met hart- en vaatziekten.” 
Het kan zijn dat de doktersassistente u voorstelt om, voor bepaalde 
klachten, een afspraak te plannen bij Nadine Jetten, verpleegkundig 
specialist. Vanzelfsprekend wordt alles wat zij u op medisch gebied 
voorstelt, nauw begeleid en gecontroleerd door uw huisarts.

Gerwin Wauben, sinds 1995 doktersassistente van 
de Huisartsen Simpelveld, verricht in de praktijk 
diverse assistente-werkzaamheden met als aanvul-
ling het ‘Hypertensie spreekuur’,  voor patiënten 
die bekend zijn met een hoge bloeddruk.

Gerwin Wauben: “De assistentes  vragen u, in 
opdracht van de huisarts, naar de aard en de ernst 
van de klachten. Dit is om een goede inschatting  
van de benodigde tijd of urgentie te kunnen bepalen. Soms is het 
meteen duidelijk dat het om een spoedgeval gaat en kunnen de 
assistentes  snel  handelen. De kleinere medische klachten kun-
nen ook al vaak telefonisch worden afgehandeld en is een consult 
bij de huisarts niet direct noodzakelijk.”

Gerwin Wauben, doktersassistente: “Zeker in 
huis kunnen er ongelukken gebeuren, waarop je 
maar beter voorbereid kunt zijn. Tevens is het héél 
belangrijk om een goed werkende thermometer en 
een doosje pijnstillers (bijvoorbeeld Paracetamol) 
in huis te hebben. Het komt regelmatig voor dat pa-
tiënten zich melden met een bepaalde klacht maar 
niet kunnen aangeven of ze koorts hebben omdat ze 
geen thermometer hebben. Dit is echter wel heel be-
langrijk en vaak zelfs bepalend voor het beleid van 
de huisarts. Zorg dus dat u altijd een goed werkende 
thermometer in huis hee� !”

Door een groeiende vraag naar medische zorg stegen de 
kosten in de zorg en kregen artsen steeds minder tijd voor de 
patiënt. Daarom neemt de verpleegkundig specialist taken 

van de arts over.  De verpleegkundig specialist  
combineert verpleegkundige zorg én is bevoegd 
om zelfstandig medische handelingen vast te 
stellen en uit te voeren. Zij houdt een eigen 
spreekuur voor klachten, zoals luchtweginfecties, 
keel-, neus- en oorklachten, urinewegklachten, 
aandoeningen van de huid, het bewegingsappa-
raat en sommige gynaecologische klachten. Ook is 
zij betrokken bij de zorg voor ouderen en oncolo-
giepatiënten.

Verpleegkundig specialist: een nieuwe 
functie in de huisartsenpraktijk

Assistentes doen aan triage

Rachelle Hendriks (22) woon-
achtig in Lemiers, is sinds juni dit 
jaar de nieuwe doktersassistente 
bij de huisartsen in Simpelveld. 
Rachelle: “Op mijn 19e was ik af-
gestudeerd fronto�  ce manager in 
de horeca, maar in die branche zag 
ik me toch niet werken. Ik heb er-
voor gekozen om de opleiding tot doktersassistente te volgen en 
ben net afgestudeerd. Tijdens mijn studie in het derde jaar heb ik 
in deze huisartsenpraktijk als stagiaire gewerkt. Wat me erg aan-
spreekt in dit beroep is de afwisseling en het werken met mensen. 
Je weet nooit wat je op een werkdag te wachten staat, elke dag is 
anders. Dit is mijn eerste baan als doktersassistente en bevalt zeer 
goed. Ik ben vier dagen in de praktijk werkzaam.”

Rachelle Hendriks, 
doktersassistente

Goedkope medicijnen als het kan, 
duur als het nodig is!

Tandarts Bartelt 20 jaar verbonden aan Welzijns Medisch Centrum Bocholtz
Tandarts Bartelt hee�  sinds 1995 haar tandartspraktijk in het Welzijns Medisch Centrum Bocholtz. Sabine Bartelt, tandarts: “Vanaf mijn 11e 
jaar wilde ik tandarts worden. Nadat ik de opleiding in Nijmegen in 1987 heb afgerond, ben ik in Duitsland gaan werken. Het is een bewuste 
keuze geweest om vervolgens in een tandartsenpraktijk in Nederland te gaan werken. Welzijns Medisch Centrum Bocholtz kwam toevallig op 
mijn pad, ik was net bezig om een eigen praktijk te zoeken. De aangename bijkomstigheid was het feit dat de 
praktijk onderdeel was van een gezondheidscentrum. Hier ben ik begonnen in een kleine behandelkamer 
met twee dagdelen per week. In de afgelopen twintig jaar is het besef van het belang van een goede mond-
zorg enorm toegenomen. Inmiddels is de eenmanspraktijk uitgegroeid tot een middelgrote dorpspraktijk. 
Nu werk ik fulltime en naast mij werken er drie tandartsassistenten en beschikken we over drie moderne 
behandelkamers. Het is � jn om met andere disciplines in dit centrum samen te kunnen werken. De positieve 
samenwerking stralen we met zijn allen uit en dat brengen we over op onze patiënten. De lijnen zijn kort 
voor onderling overleg met de huisartsen en de andere disciplines. We leren veel van elkaar, verruimen onze 
blik en hebben diverse onderwerpen van gesprek. Dat zou ik niet meer willen missen. Dit is mijn plekje.”

In de regio Oostelijk Zuid-Limburg hebben de huisartsen met 
de specialisten (cardiologen, internisten) van Zuyderland, 
apothekers en zorgverzekeraars afspraken gemaakt over grote 
groepen geneesmiddelen en voorkeursmiddelen. De partners 
ontwikkelen samen een aanpak om de zorg betaalbaar te 
maken. Apothekers en  huisartsen in Bocholtz, Simpelveld en 
Terwinselen hebben onderling afstemming over welke alterna-
tieve medicijnen kunnen worden voorgeschreven en bespreken 
elk kwartaal een overzicht  van de voorgeschreven geneesmid-
delen. 

Robert-Jan Sprong (31), geboren in Wijk bij 
Duurstede (provincie Utrecht), is sinds 1 sep-
tember 2015 de nieuwe huisarts in opleiding in 
de praktijk in Bocholtz. Robert-Jan is arts bij de 
Koninklijke Luchtmacht en is verbonden aan de 
militaire vliegbasis Gilze Rijen. In het kader van 
de opleiding Militair Arts werkt Robert-Jan een 
half jaar in de huisartsenpraktijk in Bocholtz om 
de speci� eke vaardigheden van de huisartsenzorg 
te trainen. Robert-Jan hee�  zijn eigen spreekuur 
en hee�  daarbij huisarts Mom als begeleider en 

achterwacht om bijzondere zaken te bespreken. Ro-
bert-Jan: “Voor mijn stage woon ik tijdelijk in Schin 
op Geul, dit is een mooie omgeving. Het Limburgs 
dialect spreken gaat me niet lukken, ik kan het wel 
redelijk verstaan. In deze plattelands praktijk ont-
moet ik � jne patiënten, dit is heel anders dan mi-
litairen op het spreekuur. Nu heb ik ook ouderen-
zorg en zeker kinderen, dat vind ik juist heel leuk. 
De opleiding Militair Arts is een mooie tussenstap, 
misschien ga ik hierna nog de opleiding huisartsen-
geneeskunde volgen.” 

Even voorstellen: Robert-Jan Sprong, nieuwe huisarts in opleiding 

Apotheker Cremers Huisarts Hazelaar


