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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

Maatschappelijk werk Impuls : 045-5440999
� uiszorg Meander : 0900-6990699
Voor overige hulpverleners zie www.wmcbocholtz.nl of www.medischcentrumsimpelveld.nl
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Patiënten en artsen willen graag ‘samen beslissen’. Het gebeurt steeds 
meer, maar kan nog beter. Soms voelt het ook nog niet genoeg als ‘sa-
men’. Daarom is een goed gesprek in de spreekkamer belangrijk. 

Huisarts Emonts: ‘Uw zorg is ook uw keuze. Want er zijn altijd meerdere 
mogelijkheden voor een onderzoek of behandeling. Een knieoperatie of 
niet meer voetballen? Doorbehandelen of stoppen? Medicijnen, of juist 
niet? Welke behandeling of welk onderzoek het beste bij u past, hangt 
van een aantal zaken af. Bijvoorbeeld van de risico’s en de bijwerkingen, 
van uw leefstijl en omstandigheden, van uw beroep en uw wensen.’  

Doktersassistente Rachelle Hendriks: ‘Het is belangrijk om samen met 
uw arts deze zaken op een 
rijtje te zetten. Dit kunt u 
doen door 3 goede vragen 
te stellen. Deze vragen 
nodigen uw arts uit goe-
de informatie te geven en 
een open gesprek met u te 
voeren. Samen met hem 
of haar kunt u vervolgens 
beslissen welk onderzoek 
of behandeling het beste 
bij u past. U maakt zo een 
goed geïnformeerde keu-

ze, en dat maakt de kans van slagen het grootst. U hee�  recht op goede 
informatie. De 3 goede vragen kunnen helpen om die goede informatie te 
krijgen. We wijzen met name bij patiënten met rugklachten en kinderen 
met koorts erop om voor het gesprek alvast na te denken over 3 goede 
vragen voor bij de dokter’.

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

Betere zorg begint met 
een goed gesprek

Sinds 1 maart 2018 is Linda Franssen de nieuwe huisarts in opleiding bij 
de huisartsenpraktijk in Simpelveld. Ze volgt haar laatste studiejaar tot 
huisarts aan de Universiteit Maastricht. Tot volgend jaar maart hee�  de 
29-jarige arts op woensdag, donderdag en vrijdag haar eigen spreekuur 
en huisarts Schi� elers is daarbij haar opleider. 
De Limburgse Linda Franssen is oorspronkelijk a� omstig uit Reijmer-
stok. Linda woont nu met haar vriend en negen maanden oude zoon 
Julian in het Belgische Sippenaeken.

Linda Franssen: ‘Mijn medicijnenstudie heb ik in Maastricht afgerond. 
Daarna heb ik nog even getwijfeld tussen de opleidingen dermatolo-
gie of huisartsgeneeskunde. Ik heb voor de huisartsenopleiding geko-
zen omdat ik in het huisartsenvak meer contact heb met patiënten, ik 
ben een mensen dokter. Het werk als huisarts ziet er elke dag anders 
uit, het is heel divers, onvoorspelbaar en afwisselend. Deze stage in een 
dorpspraktijk bevalt me heel goed en ook de samenwerking met andere 
zorgverleners in het gezondheidscentrum past heel goed bij mijn stijl. 
Het is heel laagdrempelig en je maakt snel en makkelijk contact met een 
collega zorgverlener en dat vind ik heel prettig samenwerken. Zo komt 
er op donderdag de internist uit het ziekenhuis in onze huisartsenprak-
tijk. Voor de patiënt is dat heel � jn omdat de zorg in de vertrouwde om-
geving dichtbij huis kan worden verleend en voor mij als huisarts is het 
heel leerzaam. Ook de zorgverzekering pro� teert mee omdat deze vorm 
van zorg veel e�  ciënter is. Ik ben van mening dat het een goede ontwik-
keling is dat ieder daar een stukje verantwoordelijkheid in pakt en dat 
patiēnten en artsen steeds meer samen beslissen door in gesprek te gaan’.

Wist u dat u binnenkort niet meer voor alles naar de huisartsenpraktijk 
hoe�  te komen of te bellen? De huisartsen in Bocholtz en Simpelveld 
gaan ná de zomer online diensten aanbieden. 

Huisarts Emonts: ‘Voor niet-spoed-
eisende medische zorg bieden we 
binnenkort als huisartsen de moge-
lijkheid om de medische vraag onli-
ne te stellen en een e-Consult aan te 
vragen. U kunt dan bijvoorbeeld 24 
uur per dag, 7 dagen in de week on-
line een herhaalrecept aanvragen of  7 dagen in de week online uw consult 
inplannen. Waar u ook bent; thuis, onderweg of op het werk.’

Huisarts Mom: ‘Alles wat uw gezondheid aangaat is strikt privé. Daarom 
zijn veiligheidsmaatregelen nodig om online diensten mogelijk te maken. 
U kunt zich aanmelden voor een account op de online diensten van de 
huisartsenpraktijk. Om het account te activeren hee�  u een super PIN 
nodig die staat in de brief die u van ons krijgt. Na activatie van het ac-
count kunt u gebruik maken van de volgende diensten: afspraak, recept of 
e-Consult. De aanvragen komen elektronisch rechtstreeks in ons huisarts 
systeem en worden via de bestaande werkprocessen verwerkt. Alles werkt 
als één systeem.’

Huisarts Emonts: ‘Bijvoorbeeld met de module ‘Afspraak’ kunt u online, 
zonder tussenkomst van de assistente, een afspraak maken bij de huisarts 
en/of praktijkondersteuner. Dat gebeurt enkel in een daarvoor openge-
steld gedeelte van de praktijkagenda. Uniek is de volledige integratie met 
de agenda van de huisarts. Met de module ‘Recept’ krijgt u inzicht in uw 
actuele chronische medicatie. Door één of meerdere regels uit de lijst te 
selecteren kunt u eenvoudig een herhaalrecept hiervoor aanvragen. Het 
online verwerken van herhaalrecepten biedt gemak voor u en vermin-
derd de druk op de doktersassistenten.’

Huisarts Mom: ‘De voorbereidingen zijn in volle gang om het systeem 
zodanig in te richten dat u over een aantal maanden uw zorg online kunt 
regelen. Hee�  u interesse om uw herhaalrecepten of afspraken online te 
regelen, laat het ons dan weten. We noteren uw gegevens en zullen met u 
contact opnemen zodra het systeem actief is. Het hebben van een email-
adres is een voorwaarde om gebruik te kunnen maken van de online 
diensten van de huisartsen.’

Huisarts Emonts: ‘Bijvoorbeeld met de module ‘Afspraak’ kunt u online, 
zonder tussenkomst van de assistente, een afspraak maken bij de huisarts 
en/of praktijkondersteuner. Dat gebeurt enkel in een daarvoor openge-
steld gedeelte van de praktijkagenda. Uniek is de volledige integratie met 
de agenda van de huisarts. Met de module ‘Recept’ krijgt u inzicht in uw 
actuele chronische medicatie. Door één of meerdere regels uit de lijst te 
selecteren kunt u eenvoudig een herhaalrecept hiervoor aanvragen. Het 
online verwerken van herhaalrecepten biedt gemak voor u en vermin-
derd de druk op de doktersassistenten.’

Huisarts Mom: ‘De voorbereidingen zijn in volle gang om het systeem 
zodanig in te richten dat u over een aantal maanden uw zorg online kunt 
regelen. Hee�  u interesse om uw herhaalrecepten of afspraken online te 
regelen, laat het ons dan weten. We noteren uw gegevens en zullen met u 
contact opnemen zodra het systeem actief is. Het hebben van een email-
adres is een voorwaarde om gebruik te kunnen maken van de online 
diensten van de huisartsen.’

U herkent het wel: pas ná het gesprek met uw arts weet u wat u wilde 

vragen. Begrijpelijk. Een gesprek met uw arts is vaak spannend. 

Grote kans dat u iets vergeet. Gelukkig is er een manier om u goed voor 

te bereiden op een gesprek met uw huisarts.

3 goede vragen voor bij de dokter

Binnenkort een gesprek met de dokter? In het eerste gesprek is het belangrijk 

dat u goed kunt uitleggen waar u last van heeft en hoelang u de klachten 

heeft. Bedenk zelf een aantal vragen die u aan de huisarts wilt voorleggen. 

Bereid u voor met de 3 goede vragen:

Wat zijn mijn mogelijkheden?

    Wat zijn de voor- en nadelen van die mogelijkheden?

Wat betekent dat in mijn situatie?

Huisartsen Mom en Emonts

Regel uw zorg online!

Huisart-
sen Mom 
en Emonts

Linda Franssen, nieuwe huisarts in opleiding in Simpelveld

Linda Franssen, huisarts in opleiding
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Wijziging openingstijden apotheek Bocholtz:

Vanaf 4 juni 2018 is de apotheek Bocholtz op

Maandag geopend van 8.30-12.30 en 13.30-17.30 uur.

Op dinsdag tot en met vrijdag zijn wij geopend 

van 13.30-17.30 uur

Team apotheek Bocholtz



Goede, veilige en snelle zorg – dat willen we allemaal als we het nodig 
hebben. Of u nu chronisch ziek bent, of na een ongeluk op de huisartsen-
post komt. Die goede, veilige en snelle zorg begint met informatie. Die 

informatie kan zelfs van 
levensbelang zijn. Infor-
matie over uw gezondheid 
op dat moment. Welke 
gezondheidsproblemen 
hee�  u? Welke medicijnen 
gebruikt u? Want dat kun-
nen niet alle zorgverleners 
weten. Gelukkig kunnen 
zij belangrijke gegevens 
over onze gezondheid de-
len met elkaar. Dat doen 
ze via het Landelijk Scha-
kelpunt (LSP), een veilig en 
betrouwbaar netwerk waar 

uw huisarts en uw apotheek op is aangesloten. Een andere arts of apotheek 
kan die medische gegevens via het LSP bekijken met een beveiligde pas en 
een wachtwoord. Maar alleen als u daar toestemming voor hee�  gegeven. 
En als het nodig is voor uw behandeling. Uw medische gegevens worden 
overigens niet centraal opgeslagen. Ze blijven bewaard op de computers 
van uw huisarts en apotheek. Zorgverleners kunnen via het LSP alleen 
uw belangrijkste medische gegevens bekijken. Huisartsen zien uw naam, 
adres, lee� ijd, informatie over uw gezondheid en de laatste 5 huisartsbe-
zoeken, allergieën, medicijnen en overgevoeligheid.
Huisarts Mom: ‘Een andere arts of apotheek mag uw medische gegevens 
alleen bekijken als dat nodig is om u snel, goed en veilig te kunnen helpen. 
Maar alleen als u dat goed vindt. Check bij uw huisarts en apotheek of u 
toestemming hebt gegeven om medische gegevens via het LSP te delen. 
Dit kan voor u van levensbelang zijn. Uw toestemming kunt u op verschil-
lende manieren regelen. Zeg het tegen uw huisarts en bij de apotheek en 
geef ze het ingevulde toestemmingsformulier. U kunt het online regelen 
via Volgjezorg.’

Tandartsenpraktijk Bocholtz gaat me-
dio 2018 meedoen met het Uitblin-
kers! onderzoek van de Universiteit van 
Amsterdam. Dit onderzoek richt zich 
op welke wijze preventie bij kinderen 
het beste uitgevoerd kan worden in de 
tandartspraktijk. Het onderzoekspro-
ject richt zich op 3-jarige kinderen en 

zal ongeveer 2 jaar in beslag nemen. Preventie assistente Jane Smeijers 
vertelt dat dit onderzoek gericht is om samen met ouders te kijken tegen 
welke problemen ze aanlopen bij het tandenpoetsen van hun jonge kind. 
‘Hobbels’ worden ze genoemd. Jane Smeijers: ‘Wij adviseren ouders hun 
kind 2 keer per dag de tanden te poetsen. Met het uitblinkersproject wil-
len we ouders helpen met het verbeteren van de mondhygiëne van hun 
kind’. De preventieassistente probeert samen met de ouder te achterha-
len welke hobbels ouders ervaren met het tandenpoetsen bij hun kind. 
Zo kan de preventieassistente op-
lossingen aanbieden om hobbels 
weg te halen. Met dit onderzoek 
willen ze de aandacht leggen op 
het aandragen van oplossingen 
door de ouder. Samen hobbels 
overwinnen, dat is waar we met 
dit onderzoek aan werken.

Preventie assistente Connemara 
Fiegen: ‘Je laat de ouder vertellen 
en probeert samen een oplossing 
te vinden hoe hij of zij het beste 
met het kind kan tandenpoetsen. 
Wij gebruiken hierbij handige en 
duidelijke kaartjes waar proble-
men genoemd worden. Bijvoor-
beeld, poetsen is moeilijk als het 
te druk is! Poetsen is moeilijk als 

Volg je zorg:
grip op uw medische gegevens

Assistenten 
Connemara Fiegen en
Jane Smeijers van tand-
artsenpraktijk Bocholtz.

Samen met ouders in 
gesprek over het tandenpoetsen van het 3-jarige kind

ik moe ben! Poetsen is moeilijk als mijn kind het zelf wil doen! Ouders 
kiezen een kaartje en naar aanleiding daarvan gaan we in gesprek. Op 
de achterkant van het kaartje worden oplossingen aangedragen die we 
dan bespreken.’ 
‘De nieuwe manier van werken spreekt ons zeer aan. Het gaat dieper in 
op de problemen van de vele gaatjes bij jonge kinderen’, zegt preventie 
assistente Jane Smeijers. Door niet alleen te adviseren maar door samen 
met de ouder naar een oplossing te zoeken en vooral datgene dat goed 
gaat als een positief vertrekpunt gebruiken. Vanaf aankomende zomer 
zoeken wij twintig 3-jarigen en volgen hen twee jaar lang. Wij willen 
meehelpen om in kaart te brengen wat de belemmeringen zijn voor 
kinderen en hun ouders om de gegeven adviezen toe te passen.’ 

Op die manier wil Tandartspraktijk Bocholtz meehelpen de kinderen 
beter te laten poetsen en voorkomen dat zij 
al op jonge lee� ijd gaatjes hebben.

Twee keer per dag 
tandenpoetsen is belangrijk 

voor een gezond gebit. 
Dit is gemakkelijker gezegd 
dan gedaan. Ouders spelen 

een belangrijke rol bij het 
tandenpoetsen van 

hun kind.

In Nederland zijn er veel jonge kinderen met gaatjes in de tanden en kiezen. Daarom wordt er onderzoek gedaan om 
de gezondheid van het gebit van kinderen te verbeteren. Het doel van het onderzoek is om te kijken of extra begelei-
ding bij de tandarts kan helpen om het poetsen makkelijker te maken en zo gaatjes bij kinderen te voorkomen.

gesprek over het tandenpoetsen van het 3-jarige kind

Tandartsenpraktijk Bocholtz doet mee aan 
Uitblinkers! onderzoek

  UW PRIVACY IS VOOR 
ONS ZEER BELANGRIJK
Uw rechten en de plichten van de huisartsenpraktijken 
vindt u in het privacyreglement op de website 
www.wmcbocholtz.nl en 
www.medischcentrumsimpelveld.nl

informatie kan zelfs van 
levensbelang zijn. Infor-
matie over uw gezondheid 
op dat moment. Welke 
gezondheidsproblemen 
hee�  u? Welke medicijnen 
gebruikt u? Want dat kun-
nen niet alle zorgverleners 
weten. Gelukkig kunnen 
zij belangrijke gegevens 
over onze gezondheid de-
len met elkaar. Dat doen 
ze via het Landelijk Scha-
kelpunt (LSP), een veilig en 
betrouwbaar netwerk waar 

uw huisarts en uw apotheek op is aangesloten. Een andere arts of apotheek 

• Gebruik de spoedlijn huisartsen Simpel-   
   veld 045 5440325 en spoedlijn huisartsen   

 Bocholtz 045 5441208 uitsluitend voor spoed.

• Samenwonen, trouwen, verhuizen? Wijzigt uw tele- 
 foonnummer? Geef uw nieuwe gegevens tijdig door  
 aan uw huisarts en apotheek.

• Gebruikt u langdurig dezelfde medicijnen? Schrijf u  
 in voor de herhaalservice bij de apotheek.

• Recept herhalen? Gebruik de receptenlijn huisartsen  
 Bocholtz 045 5441213 of receptenlijn huisartsen 
 Simpelveld 045 5440333.

• De meeste klachten kunnen in een tien minuten   
 gesprek met uw huisarts besproken worden. Als u  
 meerdere klachten met uw huisarts wilt bespreken  
 zal de assistente een dubbele afspraak voor u maken.

• Heeft u zich al aangemeld voor het LSP om medische  
 gegevens te kunnen delen? Check dit bij uw huisarts  
 en apotheek.

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.

•
   veld 045 5440325 en spoedlijn huisartsen   

 Bocholtz 045 5441208 uitsluitend voor spoed.

Tip:

volgens de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)

Welzijns 
Medisch 
Centrum
Bocholtz

Medisch 
Centrum 
Rode Beuk
Simpelveld
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Uw persoonsgegevens en privacy in onze huisartsenpraktijk

De Algemene Verordening Gegevensbescherming (AGV) is de nieuwe wet ter bescherming van privacy 
en persoonsgegevens. In onze huisartsenpraktijken in Bocholtz en Simpelveld kunnen diverse 
persoonsgegevens van u verwerkt worden. Dit is noodzakelijk om u medisch goed te kunnen 
behandelen en nodig voor het fi nancieel afhandelen van de behandeling. Daarnaast kan 
verwerking noodzakelijk zijn voor, bijvoorbeeld, de bestrijding van ernstig gevaar voor uw gezond- 
heid of ter voldoening aan een wettelijke verplichting. Huisartsenpraktijk Bocholtz en huisartsen-
praktijk Simpelveld zijn volgens de AVG de verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgege-
vens die in de praktijk plaatsvindt. 
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