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Huisartsen Bocholtz praktijklijn : 045-5441213
Spoedlijn huisartsen Bocholtz : 045-5441208
Huisartsen Simpelveld praktijklijn : 045-5440333
Spoedlijn huisartsen Simpelveld :   045-5440325
Huisartsenpost Oostelijk Zuid-Limburg :   045-5778844
Tandarts Dr. S.G.E. Bartelt  :  045 54412 36
Maatschappelijk werk Impuls : 045-5440999
� uiszorg Meander : 0900-6990699
Voor overige hulpverleners zie www.wmcbocholtz.nl of www.huisartsensimpelveld.nl
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De laatste tijd is er veel aandacht voor de medicijntekorten in 
Nederland. In het oog springende tekorten waren onder meer 
de anticonceptiepil en het middel levodopa/carbidopa voor 
patiënten met de ziekte van Parkinson. In de toekomst komen 
meer tekorten. 

Apotheker Cremers: ‘Dit is een toenemend probleem met als 
mogelijke oorzaken dat de fabrikant het medicijn niet meer wil 
produceren omdat de opbrengst niet opweegt tegen de kosten. 
Soms zijn er maar weinig fabrikanten die een bepaald medi-
cijn produceren. Dit komt door het preferentiebeleid, dit is een 
voorkeursbeleid waarbij zorgverzekeraars bepalen welke fabri-
kant een bepaald medicijn mag leveren om zo de kosten laag 
te houden. De apotheek is verplicht het preferente medicijn te 
leveren. Maar het komt regelmatig voor dat de preferente fa-
brikant problemen hee�  met het leveren van het medicijn. Een 
andere oorzaak is dat de productie van een middel tijdelijk niet 
mogelijk is omdat een grondstof moeilijk leverbaar is. Dit hee�  
gevolgen voor het productieproces.’

Als uw medicijn niet beschikbaar is, zoekt uw apothe-
ker naar een alternatief! 
Apotheker Cremers: ‘Dit alternatief zal dezelfde werkzame stof 
bevatten en gemaakt zijn door een andere fabrikant. Of het is 
een ander medicijn met een soortgelijke werking. U kunt dan 

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

Apotheker Cremers

Linda Meertens, nieuwe huisarts in opleiding Simpelveld

huisartsen
praktijk
bocholtz

Medicijnen steeds vaker 
moeilijk verkrijgbaar

een ander doosje krijgen dan u gewend bent, hoe verwarrend 
dit soms ook is. In overleg komen we meestal wel tot een op-
lossing, onze zorg blij�  gegarandeerd.’

Wat kunt u zelf doen?
Natuurlijk bent u zelf verantwoordelijk voor uw eigen medi-
cijngebruik. U hee�  zelf het beste zicht op uw voorraad. Vul 
deze tijdig aan en vraag op tijd om een herhaling of maak 
gebruik van de Herhaalservice bij de apotheek.

Herhaalservice Apotheek 
De herhaalservice is een gratis dienst waarbij u voor uw 
chronische medicatie (medicijnen die u altijd gebruikt) geen 
herhaalrecepten meer hoe�  aan te vragen. De huisarts en de 
apotheek zorgen samen voor uw herhaalmedicatie. Als u zich 
inschrij�  voor de herhaalservice hoe�  u zelf helemaal niets 
meer te doen als uw medicijnen bijna op zijn. De apotheek 
waarschuwt op tijd uw huisarts en die kijkt of uw medicijnen 
herhaald mogen worden. Mocht uw arts de medicijnen niet 
zonder meer willen herhalen, maar u eerst op het spreekuur 
willen zien, dan neemt de huisartsenpraktijk of de apotheek 
daarover contact met u op. Zodra uw huisarts akkoord is, 
maakt de apotheek uw medicijnen klaar. U ontvangt vervol-
gens van uw apotheek een berichtje wanneer uw medicijnen 
voor u klaarliggen. Als u besluit om van de herhaalservice ge-
bruik te maken kunt u dat doorgeven aan de apotheek. 

NIEUWE WEBSITE IN DE LUCHT!
De website van het 
Medisch Centrum 
Simpelveld 
is vernieuwd, 
bezoek en bekijk 
onze nieuwe 
website 

Linda Meertens uit Ransdaal werkt 
vanaf 1 maart 2019 als nieuwe 
huisarts in opleiding bij de huis-
artsenpraktijk in Simpelveld. Ze 
volgt haar eerste studiejaar van de 
driejarige huisartsopleiding bij de 
Universiteit Maastricht. Tot vol-
gend jaar maart hee�  de 31-jarige 
arts vier dagen per week (behalve 
donderdag) haar eigen spreekuur 
en huisarts Emonts is daarbij haar 
opleider. Het is voor de eerste keer 
dat huisarts Emonts stagiaires van 

de huisartsopleiding begeleidt en het stokje overneemt van huis-
arts Schi� elers.
Linda Meertens: ‘Mijn medicijnen studie heb ik in 2013 in Maastricht 
afgerond. Daarna heb ik bij de Universiteit Maastricht promotieonder-
zoek verricht naar het voorspellen van zwangerschapscomplicaties. Het 
afgelopen jaar heb ik als arts in de ouderenzorg gewerkt om praktijk-
ervaring op te doen. Ik heb voor de huisartsopleiding gekozen omdat 
je als huisarts dichtbij de mensen staat, van jong tot oud. Hierbij staat 

BENU Apotheek Simpelveld 
Kloosterstraat 61 
6369 AB Simpelveld 
simpelveld@benuapotheek.nl www.benuapotheek.nl 
Tel. 045 5441100 
BENU Apotheek Simpelveld is geopend van 
maandag tot en met vrijdag van 8.30 uur tot 18.00 uur 
en op zaterdag en zondag gesloten.

Apotheek Bocholtz 
Kommerstraat 51A 
6351 ES Bocholtz 
info-apotheekbocholtz@ezorg.nl www.apotheek-bocholtz.nl 
Tel. 045 544 4094 
Apotheek Bocholtz is geopend op maandag, dinsdag en 
donderdag van 8.30 - 12.30 uur en van 13.30 - 17.30 uur en 
op woensdag en vrijdag van 13.30 - 17.30 uur. Op zaterdag 
en zondag zijn wij gesloten.

niet alleen het gezondheidsprobleem centraal, maar ook hun omgeving. 
De stage in deze dorpspraktijk bevalt me heel goed. Het is een uitgebreid 
team bestaande uit verschillende zorgverleners. Het is prettig samenwer-
ken waarbinnen ik de ruimte krijg om mijn eigen stijl te ontdekken.’

VUL DE LSP-TOESTEMMINGSVERKLARING IN 
De huisarts of apotheek mag uw medische gegevens alleen beschikbaar 
stellen via het LSP (speciaal beveiligd netwerk) als u hier vooraf toestem-
ming voor hebt gegeven. Vraag het formulier bij uw huisarts of apotheek.

 HOOIKOORTS STEEKT DE KOP OP!
Op de website www.pollennieuws.nl vindt u actuele informatie over 
pollen en hooikoorts.
ZON VERSTANDIG EN BESCHERM UW HUID
       • Smeer uw huid elke 2 uur in met een anti-zonnebrandmiddel 
  van minimaal beschermingsfactor 30. 
 • Bedek uw huid en kies kleding die UV-werend is en draag een   
  hoed of petje en een zonnebril met UV-werende glazen. 
 • Ga niet uitgebreid zonnebaden tussen 11.00 en 15.00 uur en zoek  
  een plekje op in de schaduw.
 • Drink voldoende water.

TIP 1

Medicijnen steeds vaker Medicijnen steeds vaker 

In deze uitgave:

•Medicijnen steeds vaker moeilijk  

 verkrijgbaar

•Bewust zijn van laaggeletterdheid

•Praten over uw niet-reanimatie wens 

•Nieuw! Kijksluiter

www.huisartsensimpelveld.nl 

Wijzigen uw gegevens, bv naam, adres, 
telefoonnummer of email, geef dit dan door 

aan uw huisarts en apotheek.

Wijzigen uw gegevens, bv naam, adres, 
telefoonnummer of email, geef dit dan door 

Voor overige hulpverleners zie www.wmcbocholtz.nl of www.huisartsensimpelveld.nl

TIP 2


