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Het doel van ouderenzorg is mensen te ondersteunen bij het ou-
der worden. Dit kan met de juiste hulp en voorzieningen. Deze 
ondersteuning helpt ouderen zelfstandig te leven in een ver-
trouwde omgeving. De huisartsen hebben te maken met een toe-
nemend aantal oudere patiënten die langer thuis blijven wonen. 
Alleen de meest kwetsbare patiënten die permanent toezicht en 
24-uurzorg nodig hebben, komen in aanmerking voor verblijf in 
een zorginstelling. Goede samenwerking en afstemming tussen 
zorg- en hulpverleners in de wijk, met de oudere en mantelzor-
gers is essentieel om mogelijke problemen op tijd te signaleren 
en de juiste hulp te bieden. Samen met de verpleegkundig spe-
cialist en praktijkondersteuner huisartsenzorg is de huisarts de 
spil in de zorg voor de ouderen. Bij ouderen gaat het vaak om 
verschillende problemen tegelijk: bijvoorbeeld geheugenverlies, 
eenzaamheid, slecht zien, moeilijk lopen, hartproblemen. Deze 
klachten maken het dagelijks leven moeilijker. Daarom is goede 
zorg en steun nodig in verschillende situaties.

Tegenover de huisartsenpraktijk in Simpelveld bij de Rode Beuk 
heeft Meander een drietal groepswoningen voor mensen met 
dementie. Sinds een aantal jaren verleent huisarts Emonts de 
huisartsenzorg voor deze bewoners. 

Huisarts Emonts: “Voor de achttien bewoners en de familie is het 
� jn dat de huisarts van je naaste een bekend en vertrouwd per-
soon is. Wij kennen de situatie vaak al jaren en stappen gemak-
kelijker bij elkaar 
over de drempel. 
Bij deze patiënten 
maar ook bij men-
sen in de thuissitu-
atie, met speci� eke 
en soms complexe 
zorgbehoe� e, kan 
het zijn dat de spe-
cialist ouderenge-
neeskunde G. Vij-
gen van Meander 
wordt ingescha-
keld. Soms gaan 
we samen op huis-
bezoek en één keer 

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

Maatschappelijk werk Impuls               :   045-5440999
� uiszorg Meander                              :  0900-6990699

Amber Quanjel, nieuwe huisarts in opleiding in Bocholtz

huisartsen
praktijk
bocholtz

Vertrouwde huisarts ondersteunt 
mensen bij het ouder worden

Amber Quanjel werkt als huisarts 
in opleiding in huisartsenpraktijk 
Bocholtz. Ze volgt haar eerste studie-
jaar van de driejarige huisartsenop-
leiding bij de Universiteit Maastricht. 
Tot september dit jaar zal zij vier da-
gen per week haar eigen spreekuur 
doen.  
Amber Quanjel: ‘Nadat ik vorig jaar 
mijn artsendiploma gehaald heb, ben 
ik meteen aan de slag gegaan op de 
spoedeisende hulp in het Zuyderland 
ziekenhuis. Ik heb daar ruim een jaar 
met veel plezier gewerkt, maar miste 

         met name het patiëntcontact. Ik vond 
het jammer dat ik weinig tijd voor de mensen kon nemen. Sinds vorig 
jaar september ben ik gestart met de huisartsenopleiding in de huisart-
senpraktijk Bocholtz en dit bevalt ontzettend goed. Ik werk elke dag met 
veel plezier door de � jne collega’s en vriendelijke patiënten. Daarbij is het 
ontzettend leerzaam en leuk om een variatie aan gezondheidsproblemen 
te zien en hierbij ook de patiënt erachter te leren kennen.’

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.

Service Apotheek Bocholtz 
Kommerstraat 51A 
6351 ES Bocholtz 
bocholtz.sap@ezorg.nl 
www.apothekenparkstad.nl
Tel. 045 544 4094 
Service Apotheek Bocholtz is geopend van maandag tot en 
met vrijdag van 8.30 uur tot 17.30 uur en op zaterdag en 
zondag gesloten.

nieuwe huisarts in opleiding in Bocholtz

VUL DE LSP-TOESTEMMINGS-
VERKLARING IN! 
De huisarts of apotheek mag uw medische gegevens alleen beschik- 
baar stellen via het LSP (speciaal beveiligd netwerk) als u hier vooraf 
toestemming voor hebt gegeven. Vraag het formulier bij uw huisarts 
of apotheek.
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per maand neemt G. Vijgen deel aan ons overleg betre� ende 
complexe en intensieve zorg.”

Hoeve Overhuizen in Bocholtz wordt het nieuwe verpleeghuis 
van Meander. Huisarts Pleunis zal ook daar weer betrokken 
worden bij het leveren van de huisartsenzorg

Huisarts Pleunis: “We hebben regelmatig overleg met Mean-
der. We denken mee bij de invulling van de verpleeghuisfunctie. 
Onze mening wordt gevraagd over hoe het verpleeghuis zicht-
baarder en betrokken kan worden in de wijk. Ook de Academi-
sche Werkplaats Ouderenzorg is betrokken bij het zorgconcept 
Hoeve Overhuizen. In het nieuwe verpleeghuis van Meander 
zullen wij overdag de huisartsenzorg verzorgen. Net als bij de 
groepswoningen bij de Rode Beuk, kennen we onze patiënten 
en het netwerk. Als het huisarts overstijgend is vragen we de 
hulp van de specialist ouderengeneeskunde. Als huisartsen 

leren we van de 
ervaringen van 
de specialist ou-
derengeneeskun-
de en de situaties 
waar we in het 
verpleeghuis te-
gen aan lopen.”

Amber Quanjel  

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

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

Huisarts Pleunis

Huisarts Emonts

Huisarts Pleunis spitst zich toe 
op ouderenzorg
Huisarts Pleunis is vorig jaar gestart met de kaderopleiding 
geïntegreerde eerstelijns ouderengeneeskunde om zich te ver-
diepen/specialiseren in  de zorgvragen van de ouder wordende 
mens. Ze zal in de toekomst, als kaderarts, betrokken worden 
bij projecten rondom ouderenzorg en collega huisartsen uit 
de regio zullen dan bij kaderarts Pleunis terecht  kunnen voor 
speci� eke vragen over ouderenzorg.

OPENINGSTIJDEN APOTHEKEN

BEREIKBAARHEID



Op www.volgjezorg.nl kunt u uw toestemming regelen 
voor uw huisarts en uw apotheek. Op Volgjezorg kunt u ook 
volgen wat er met uw medische gegevens gebeurt. Welke 
soorten gegevens zijn er met uw toestemming gedeeld? 
Door welke zorgverleners zijn ze ingezien? En wanneer? Zo 
weet u altijd wat er met uw medische gegevens gebeurt.
[ ]

We gebruiken steeds meer handige apps om zaken te regelen. Ook 
stijgt het gebruik van smartphones en tablets bij jongeren en ouderen. 
Voor niet-spoedeisende medische zorg bieden de beide huisartsen 
Schi� elers en huisarts Emonts in Simpelveld nieuwe mogelijkheden 
met de zorgonline app.

“De Uw Zorg online app is een nieuwe service van 
uw huisarts in Simpelveld”
Met de gratis Uw Zorg online app regelt u eenvoudig en veilig allerlei 
zorg direct online bij uw eigen huisarts in Simpelveld. Ervaar het ge-
mak van online zorg. Boek online uw afspraak bij huisarts Emonts of 
Schi� elers of stel via eConsult een korte vraag aan uw huisarts of vraag 
uw herhaal-recepten aan. 

 

Andrea Geerkens, doktersassistente en praktijkondersteuner huisartsen 
Simpelveld: “De online diensten van uw huisarts in Simpelveld zijn nu 
ook beschikbaar via de Uw Zorg online app. Zo kunt u via uw smartphone 
of tablet met ons communiceren. U kunt 24 uur per dag uw zorg online 
regelen. U kunt een afspraak online inplannen voor over twee dagen, want 
het betre�  algemene kwaaltjes en niet spoedeisende zorg. U ontvangt een 
bevestiging wanneer de afspraak bij uw huisarts staat ingepland. Voor het 
wijzigen of annuleren van uw afspraak bij de huisarts dient u telefonisch 
contact met ons op te nemen. Verder kunt u herhaalrecepten voor medi-
cijnen die constant zijn, via onze online diensten regelen. Voor de aanvraag 
van overige medicijnen neem contact op met de receptenlijn. Via de app 
kunt u direct aan uw huisarts via een eConsult medische vragen stellen. Dit 
is bedoeld om korte vragen aan uw huisarts te stellen en het is geen chat. 
In de toekomst zullen de mogelijkheden voor online zorg gaan toenemen. 

Regel uw zorg online voor huisartsen in SimpelveldNieuwe Service Apotheek Bocholtz

Team Service Apotheek Bocholtz vlnr apotheker Rob De Feijter en de apotheker-
sassistenten Ria Ubachs-Frijns, Mieke Ramakers, Ans Koehn-Janssen, Andrea 
Jahae-� ewissen en Marion Hellenbrand-Kemmerling

We hopen dat veel mensen zich aanmelden 
en gebruik maken van het online aanbod. 
Daardoor krijgen assistenten meer tijd voor 
andere urgente zaken. Daarom ga naar onze 
website www.huisartsensimpelveld.nl of 
download de Uw Zorg online app en maak 
een account aan.”

“Met uw eigen account logt u 
veilig in en hoeft u niet elke 
keer opnieuw uw gegevens in 
te voeren”
Andrea Geerkens, doktersassistente en prak-
tijkondersteuner huisartsen Simpelveld: “Aanmelden voor de zorgonline 
app is gemakkelijk. Via de website www.huisartsensimpelveld.nl of via de 

Uw Zorg online app (via 
App store of Google Play) 
klikt u op ‘Account aanma-
ken’ en vult u de gevraagde 
gegevens in. Binnen enkele 
dagen nemen wij telefonisch 
contact met u op, om te in-
formeren of u inderdaad een 
account hee�  aangevraagd. 
Daarna wordt uw account 
gekoppeld en kunt u gebruik 
maken van de online dien-
sten. Let op dat ieder gezins-
lid een eigen account nodig 

hee�  met een eigen emailadres. Wegens de beveiliging wordt er gebruik 
gemaakt van een twee-factor authenticatie. Dit betekent dat u telkens bij het 
inloggen uw eigen wachtwoord invult en de verkregen veri� catiecode. U 
kunt bij ons informeren als u vragen hebt over de zorgonline app.”

 huisartsen Simpelveld: “Aanmelden voor de zorgonline 

Afspraak 
maken

Herhaalrecepten
aanvragen

Vragen 
stellen

Praktijk informatie
bekijken

Iedereen hee�  in Nederland een persoonlijk BurgerServiceNummer (BSN). 
Wij zijn wettelijk verplicht eenmalig uw BSN te controleren.  De identi� catie-
plicht in de zorg geldt voor iedereen. Dat betekent dat voor iedereen die staat 
ingeschreven bij een huisartsenpraktijk het belangrijk is dat deze inschrijving 
ook voldoet aan de wettelijke eisen met betrekking tot de identi� catie. 
Huisarts Eveline Hazelaar: “We zijn verplicht om van iedere (nieuwe) inge-
schreven patiënt een zogenaamde ‘WID’ registratie vast te stellen. WID staat 
voor Wettelijk Identi� catie Document: een paspoort, rijbewijs, identiteits-
kaart, GBA-uittreksel of Nederlands vreemdelingendocument. Daarom zal de 
assistente u één keer vragen om een geldig legitimatiebewijs te laten zien. Het 
afgelopen jaar hebben we tijdens de griepvaccinatie in de huisartsenpraktijk 
in Bocholtz de WID-check gedaan. Van deze mensen hebben we de gegevens. 
De andere mensen verzoeken wij langs te komen in de huisartsenpraktijk en 
aan de assistente het legitimatiebewijs te laten zien. Van de eventuele andere 
gezinsleden neemt u een kopie van hun legitimatiebewijs mee. De assistente 
noteert het documentnummer en dan hebben we aan onze legitimatieplicht 
voldaan.” Wij maken geen kopie van uw ID, paspoort of rijbewijs.

Het is belangrijk dat uw huisarts u goed kan bereiken
Huisarts Eveline Hazelaar: “Het is voor ons werk belangrijk op de hoogte te 
zijn van hoe iemand bereikbaar is. Als er een spoedvisite gereden wordt en het 
woonadres blijkt niet juist te zijn, kan dit tot vervelende gevolgen leiden. Of 
als een uitslag van een onderzoek niet goed is en je kunt iemand telefonisch 
niet bereiken, is dat heel vervelend. Wijzigingen in adres- of telefoongegevens 
worden niet automatisch aan instanties doorgegeven. Bij deze roep ik mensen 
op om nieuwe telefoonnummers of adres- en emailgegevens aan ons door te 
geven, zodat we goede zorg kunnen blijven leveren.”

VOLG LAATSTE NIEUWS VIA WEBSITE
Op de website www.wmcbocholtz.nl en  www.huisartsensimpelveld.nl  vindt u ons laatste nieuws. Thuisarts.nl helpt u en 
uw naasten met betrouwbare adviezen en is bedoeld voor iedereen die informatie zoekt over gezondheid en ziekten. Tips om 
gezond te blijven -of om klachten zelf aan te pakken- vindt u via www.thuisarts.nl 

Zijn uw gegevens nog up to date? Hee�  
u een nieuw adres, telefoonnummer of 
een ander email adres, laat het weten 
aan de doktersassistenten.

Zijn uw gegevens nog up to date? Hee�  
u een nieuw adres, telefoonnummer of 
een ander email adres, laat het weten 
aan de doktersassistenten.

Oproep

Vanaf 1 november 2019 hee�  Bocholtz een nieuwe Service Apo-
theek. Na veel veranderingen en onrust in de afgelopen jaren wordt 
er een nieuwe koers ingezet met de apotheek in Bocholtz. ‘De eerste 
verandering zijn de openingstijden’ vertelt de nieuwe eigenaar Cas-
per Bongarts. Casper Bongarts uit Landgraaf is sinds 2010 apothe-
ker. Zijn vader is in 1981 in Landgraaf begonnen met één apotheek.

Gaandeweg is de organisatie gegroeid naar negen apotheken in de regio 
Parkstad. De Service Apotheken Parkstad zijn gevestigd in Brunssum, 
Heerlen, Landgraaf, Kerkrade en sinds kort in Bocholtz. 
Casper vertelt: ‘In al onze apotheken verlenen we dezelfde service en 
werkwijze. Service Apotheek Bocholtz sluit daarop aan. Dat betekent 
dat de openingstijden momenteel van maandag tot en met vrijdag van 
8.30 uur tot 17.30 uur zijn. Zodra ons team op sterkte is worden de ope-
ningstijden iedere werkdag verruimd van 8.00 uur tot 18.00 uur. We 
zijn voornemens in de loop van dit jaar ook op zaterdagochtend onze 
deuren te openen. Een belangrijke verandering is dat we geen contant 
geld aannemen. Betalingen kunnen alleen via pinnen worden voldaan. 
Via onze website www.apothekenparkstad.nl kunnen patiënten een ac-
count aanmaken en zien welke geneesmiddelen ze in gebruik hebben. 
De bezorging van medicijnen hebben we in eigen beheer. Met een busje 
van Service Apotheek worden bestellingen in de middag thuis bij de 
mensen aan de deur in Bocholtz bezorgd. In de loop van het jaar volgen 
nog meer veranderingen waarmee de kwaliteit van onze dienstverle-
ning wordt verbeterd.’

Casper Bongarts, apotheker: ‘Sinds 2011 ben ik werkzaam bij de Ser-
vice Apotheken Parkstad en heb de afgelopen jaren op meerdere vesti-
gingen gewerkt. Nieuwenhagen is de plek waar ik het meeste aanwezig 
ben. Op deze locatie worden activiteiten centraal uitgevoerd voor al 
onze negen apotheken. Denk hierbij aan medicijnbereidingen, het be-
heer van de medicatierollen én administratieve zaken die voor de hele 
groep uitgevoerd worden.

Collega Rob De Feijter, één van onze twaalf apothekers, zal het nieuwe 
gezicht voor Service Apotheek Bocholtz worden. Naast nieuwe medewer-
kers blijven de vertrouwde gezichten van assistenten.’

Ria Ubachs-Frijns, apothekersassistente: ‘Na jaren van onrust en on-
tevredenheid over diverse zaken in de apotheek is er nu gelukkig duide-

lijkheid. Ik hoop dat al de patiënten die in Bocholtz wonen weer de weg 
weten te vinden naar onze apotheek. We verwelkomen u dus ook graag in 
onze nieuwe apotheek.’

Afscheid Carlijn Wijnen

lijkheid. Ik hoop dat al de patiënten die in Bocholtz wonen weer de weg 

Casper Bongarts, apotheker: ‘Service Apotheek Bocholtz is een 
aanvulling op ons gebied. De setting waarin de apotheek geves-
tigd is, past in onze visie. We geloven in de samenwerking met 
de huisartsen en zitten dichtbij elkaar.’

Huisarts 
Eveline 
Hazelaar

Dokterassistente
Andrea Geerkens

Legitimatieplicht in de zorg

Na 33 jaar met veel liefde en plezier werkzaam te zijn geweest in Bocholtz 
en Simpelveld hee�  Carlijn Wijnen afscheid genomen om met vervroegd 
pensioen te gaan Zij is begonnen in de functie van wijkverpleegkundige 
en vanaf 2002 praktijkondersteuner ouderenzorg en COPD in beide 
huisartsenpraktijken. Zij kijkt met plezier, en ook met een beetje wee-
moed, terug op een zeer � jne mooie periode met collega’s en patiënten. 
Carlijn wil iedereen bedanken voor het in haar gestelde vertrouwen en 
de � jne samenwerking. De werkzaamheden zijn overgedragen aan Anouk 
Aarts in Bocholtz en Nadine Jetten in Simpelveld.

Nadine Jetten 
(Simpelveld), 

Carlijn Wijnen, 
Anouk Aarts 

(Bocholtz)


