Klachten

Heeft u tips of opmerkingen betreffende onze praktijkvoering, laat
het ons dan weten. Bij klachten kunnen we in goed overleg naar een
oplossing zoeken. Op de website staat een klachtenformulier. Deze is
ook verkrijgbaar bij de doktersassistente.

Praktijkinformatie

Bereikbaarheid Huisartsenpraktijk Bocholtz

Praktijklijn huisartsen Bocholtz
: 045-5441213
Spoedlijn huisartsen Bocholtz
: 045-5441208
Nightcare (buiten openingstijden)
: 045-5778844
		
Receptenlijn huisartsen Bocholtz
:		045-5441213
Spoedrecepten (buiten openingstijden) : 045-5741004
(Dassenburcht Apotheek)

Huisartsen:
Dhr. Mom 		
Mevr. Hazelaar
Mevr. Pleunis
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Praktijk informatie
Huisartsenpraktijk Bocholtz, gehuisvest in het Welzijns
Medisch Centrum, is een groepspraktijk met veelzijdige zorg,
een persoonlijke, kleinschalige benadering, dichtbij huis en
een praktijk waar de patiënt centraal staat. De huisartsen
hebben regelmatig overleg met andere zorgverleners in de
wijk. Dit geeft aan dat we u dicht bij huis, passende zorg
kunnen bieden.
In onze huisartsenpraktijk werkt een enthousiast team dat
bestaat uit drie huisartsen, vijf praktijkondersteuners en vijf
doktersassistentes. Meestal is er ook een arts-in-opleiding
en co-assistent aanwezig en soms een stagiaire van de
opleiding tot doktersassistente. Zie voor actuele informatie
www.wmcbocholtz.nl
			
Huisartsen:

Openingstijden
De huisartsenpraktijk is op werkdagen geopend van 8.00 uur tot 13.00 uur
en van 13.30 uur tot 17.00 uur.

Telefonisch bereikbaar (praktijklijn 045-5441213)
De praktijk is telefonisch bereikbaar van 8.00 uur tot 13.00 uur en van 13.30
uur tot 17.00 uur.

Spoednummer overdag (spoedlijn 045-5441208)
Wanneer er dringend hulp nodig is kunt u altijd het spoednummer 0455441208 bellen. Via dit nummer wordt u tussen 8.00 uur en 17.00 uur direct
te woord gestaan. De doktersassistente regelt de juiste hulp voor u.

Spoednummer avond en weekend
(Nightcare 045-5778844)
Als u buiten kantooruren dringend een huisarts nodig heeft, kunt u een
beroep doen op de Huisartsenpost van de Nightcare te Heerlen. De centrale
huisartsenpost is uitsluitend geopend tijdens de avonduren, nachten,
weekenden en feestdagen. De huisartsenpost kan alleen worden bezocht
na telefonische aanmelding 045-5778844 en is uitsluitend bedoeld voor
spoedeisende hulp.

Spreekuur

Mevr. Hazelaar

Dhr. Mom

Mevr. Pleunis

Het spreekuur is uitsluitend op afspraak. Een afspraak duurt gemiddeld
10 minuten. Indien u denkt meer tijd nodig te hebben tijdens uw afspraak,
of een afspraak wil maken voor meerdere personen, geef dit dan door aan
de assistente bij het maken van uw afspraak. In opdracht van de huisartsen
mogen de assistentes u vragen naar de aard en de ernst van de klachten.
Zij kunnen dan een inschatting maken van de benodigde tijd. Bel tijdig af
wanneer u niet op het afgesproken tijdstip aanwezig kunt zijn.

Huisbezoeken
Huisbezoeken zijn bedoeld voor patiënten die te ziek zijn om zelf naar de
praktijk te komen. Voor een goede planning heeft de assistente informatie
nodig over de aard en ernst van de klachten. U kunt tot 10.30 uur een huisbezoek voor dezelfde dag aanvragen.

Telefonisch consult
Indien u een telefonisch consult met uw huisarts wenst, kunt u dit doorgeven aan de assistente. Als u aangeeft wat de hulpvraag is, zal de assistente u
inplannen en zal de huisarts u op een later tijdstip terugbellen.

Herhaal- en spoedrecepten
Herhaalrecepten kunt u 24 uur per dag en zeven dagen per week op onze
receptenlijn 045-5441213 inspreken. Geneesmiddelen die u vóór 10.00
uur bij de huisarts hebt aangevraagd, staan de volgende werkdag na
14.00 uur klaar in de apotheek.
Lege medicijndoosjes (voorzien van naam en geboortedatum) kunt u
tijdens openingstijden inleveren aan de balie bij de doktersassistenten.
Na 17.30 uur en in het weekend kunt u voor spoedrecepten terecht bij
de Dassenburcht Apotheek, Henri Dunantstraat 5 te Heerlen, tel. 0455741004.

Praktijkondersteuners
Bij de huisartsen in Bocholtz zijn vijf praktijkondersteuners werkzaam.
Ze begeleiden bepaalde groepen patiënten: met suikerziekte (diabetes), longziekten, hart- en vaatziekten, geestelijke gezondheidsklachten.
Patiënten die hiervoor in aanmerking komen, zullen door de huisarts
worden verwezen. Praktijkondersteuners werken onder supervisie van de
huisartsen.

Opname ziekenhuis
Tijdens een langdurige opname in het ziekenhuis bestaat de mogelijkheid
dat praktijkondersteuner Carlijn Wijnen u in het ziekenhuis bezoekt. Na
een ziekenhuisopname bestaat vaak de behoefte aan een extra bezoek
van de huisarts of praktijkondersteuner. Wacht dan niet te lang en vraag
de assistente om een afspraak te maken voor een huisbezoek.

Doktersassistenten
De huisartsen worden ondersteund door een team van vijf doktersassistenten. Zij hebben een centrale rol in de praktijk. U kunt er terecht
voor informatie en advies, het maken van een afspraak, herhaalrecepten,
urine-onderzoek, injecties, het verwijderen van hechtingen, het aanstippen
van wratten, wondverzorging en -controle. Op verzoek van de huisarts kunt
u ook bij de assistente terecht voor: ECG, longfunctietest, klein vaatonderzoek, bloeddrukmetingen, bloedsuikerbepalingen en oren uitspuiten.

Arts in opleiding/co assistenten/stagiaires
De huisartsenpraktijk is als stage-praktijk verbonden aan de Universiteit
Maastricht. Regelmatig zijn basisartsen, die de opleiding tot huisarts
volgen, gedurende een jaar in de praktijk werkzaam. Ook co-assistenten
(artsen in het laatste jaar van hun basisopleiding) kunt u in de praktijk
aantreffen evenals stagiaires van de opleiding voor doktersassistente.
Kijk voor actuele informatie op de website www.wmcbocholtz.nl

Huisartsenpraktijk Bocholtz

