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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

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

Maatschappelijk werk Impuls : 045-5440999
� uiszorg Meander : 0900-6990699
Voor overige hulpverleners zie www.wmcbocholtz.nl of www.medischcentrumsimpelveld.nl
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De huisartsen van de praktijken in Bocholtz en Simpelveld en 
de apothekers van de Mediq Apotheek werken intensief samen 
op het gebied van geneesmiddelen en staan garant voor het 
beste medicijngebruik van de patiënten. Er is geregeld overleg 
waarin  verschillende ziektebeelden en de daarbij behorende 
medicijnen worden besproken. Patiënten die veel verschillende 
geneesmiddelen gebruiken worden door de huisarts en 
apotheker goed in de gaten gehouden. Ook worden er met 
elkaar afspraken gemaakt over voorkeursmedicatie, het 
voorschrijven van merkloze geneesmiddelen. 
‘Goedkope medicijnen als het kan, duur als het nodig is’ is hun 
motto.

Huisarts Pleunis: “Voor uw gezondheid is het belangrijk om 
uw medicatie op de juiste wijze te gebruiken. Als huisarts ben 
ik verantwoordelijk voor de geneesmiddelen die aan een 
patiënt worden voorgeschreven. Dagelijks is er overleg met 
de apotheek over het beste medicijngebruik voor de patiënt. 
Onjuist gebruik kan leiden tot complicaties. Om medicatie 
veilig te kunnen voorschrijven is er tijd nodig om bloedwaarden 
te controleren (bv nierfunctie, schildklierfunctie)  en eventuele 
wisselwerking met andere medicatie te beoordelen. 
Zorgvuldigheid bij medicijn uitgi� e kan van levensbelang 
zijn, daarom kost veiligheid tijd!”

Voor elk medicijn dat u meekrijgt van de apotheek is achter de 
schermen allerlei werk verricht. Apotheker Cremers: 
“We controleren of het recept, de dosering en de duur van 
behandeling juist zijn. Verder kijken we of het geneesmiddel voor 

de patiënt geschikt is en wordt nagegaan of de patiënt andere 
medicijnen gebruikt. We kunnen dan beoordelen of de patiënt het 
medicijn veilig kan (blijven) gebruiken in combinatie met andere 
middelen. Zo nodig overleggen we met de huisarts. De patiënt-
gegevens, het gebruik en eventuele waarschuwingen worden op het 
etiket gezet en schri� elijke informatie wordt meegegeven. ”

Huisarts Pleunis: “Medicatie wordt voorgeschreven om uw 
gezondheid te bevorderen. Het is daarom belangrijk uw 
geneesmiddelen te gebruiken op het juiste tijdstip en op een 
veilige manier. We adviseren de patiënten om de medicatie op 
tijd te bestellen, dat betekent minimaal twee dagen voordat uw 
medicatie op is. Niet alleen omdat u dan bijvoorbeeld nooit in 
het weekend zonder medicijnen zit, maar ook omdat wij dan 
de benodigde controles zorgvuldig kunnen uitvoeren.
Als u gebruik maakt van de ‘Herhaalservice’ van de apotheek 
zullen de medicijnen die u chronisch gebruikt nooit op zijn.
 
Apotheker Cremers: “De herhaalservice is een service waarbij wij 
de medicatie bijhouden die een patiënt altijd gebruikt. In Bocholtz 
en Simpelveld leveren we momenteel voor zo’n 1800 patiënten deze 
service. Wij zorgen er voor dat op tijd de medicijnen klaar staan en 
dat de huisartsen een goed overzicht ontvangen. De patiënt hoe�  
geen recept meer te regelen, dat stemmen wij af met de huisarts. De 
patiënt krijgt elke drie maanden automatisch een bericht zodra de 
geneesmiddelen bij ons in huis zijn.”

 Veiligheid kost tijd

Ester Lemmink (28) uit Maastricht werkt vanaf 
1 december 2015 als nieuwe huisarts in opleiding in 
de huisartsenpraktijk Simpelveld. Na afronding van de 
studie geneeskunde in Nijmegen keerde de Limburgse 
terug naar huis om aan de Universiteit Maastricht de 
driejarige huisartsenopleiding te volgen. Eind dit jaar 
verwacht de derdejaars student huisartsengeneeskunde 
de opleiding te kunnen afronden en als huisarts aan 
de slag te kunnen. Ester Lemmink hee�  vier dagen per 
week (behalve dinsdag) haar eigen spreekuur en hee�  
daarbij huisarts Schi� elers als begeleider om bijzon-
dere zaken te bespreken. Ester Lemmink: “Als huisarts 
begeleid je mensen van de geboorte tot het overlijden. 
Mensen komen terug naar het spreekuur en je bouwt een band met ze op. 
Een mooi aspect van het huisarts zijn is dat je bij mensen thuis komt en ze in hun eigen omgeving kunt zien. Daardoor kan ik 
hun gezondheidsprobleem in een breder perspectief zien. In de afgelopen periode heb ik zo mijn eigen patiënten contacten 
opgebouwd. In het Medisch Centrum ontmoet ik dagelijks hartelijke collega’s en patiënten.”

Ester Lemmink, huisarts in 
opleiding bij huisartsen-
praktijk Simpelveld

Apotheker Cremers: 
“Het komt helaas regelmatig voor dat een 

geneesmiddel niet beschikbaar is en wij ‘nee’ 
moeten verkopen of de patiënt een alternatief 

moeten aanbieden. De zorgverzekeraars vergoeden 
veelal alleen de goedkoopste middelen. Achter de 

schermen besteden wij veel tijd om de gevolgen 
voor de patiënt te beperken. In samenwerking met 

collega apothekers in de regio en de huisartsen 
kunnen we de meeste problemen oplossen. Het 

verzoek aan de patiënt is hiervoor begrip te tonen 
en om tijdig medicijnen te bestellen.”

© Niets uit deze uitgave mag op welke wijze dan ook 
worden verveelvoudigd zonder de voorafgaande 
toestemming van de uitgever en auteursrechthebbenden.
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Vanaf 2016 is er in de huisartsenpraktijk het een en ander veranderd 
rondom de zorg  voor patiënten met Astma. Het zorgprogramma 
‘Astma’ is in samenwerking met de zorggroep Huisartsen Oostelijk 
Zuid Limburg (HOZL), opgestart in de regio Parkstad.
Iedere patiënt die in de praktijk geregistreerd staat met de diagnose 
Astma of eventueel andere luchtwegklachten, zal worden 
uitgenodigd voor een afspraak op het ‘Astma-spreekuur’. 
Ook mensen die longgeneesmiddelen (pompjes) gebruiken kunnen 
worden uitgenodigd voor dit spreekuur.  Het ‘Astma-spreekuur” 
wordt in Bocholtz uitgevoerd door prakijkondersteuner Anouk Aarts 
en in Simpelveld door praktijkondersteuner Andrea Geerkens en 
verpleegkundig specialist Nadine Jetten.

Praktijkondersteuner Andrea Geerkens: “Astma patiënten die geen 
of weinig klachten ervaren, verdwijnen vaak uit beeld van de longarts 
of huisarts”. Maar ook als u weinig klachten heeft is het belangrijk dat 
het medicijngebruik en de longfunctie regelmatig beoordeeld worden. 
In het zorgprogramma wordt samengewerkt door huisarts, praktijk-
ondersteuner en de apotheker. Het doel is om samen de ‘Astma’ zo 
optimaal mogelijk te behandelen. Hiervoor is een jaarlijkse controle 
van belang.”

Praktijkondersteuner Anouk Aarts: “Tijdens de controle brengen we 
de situatie in kaart. We bespreken de klachten, conditie, het medicijn-
gebruik en de inhalatietechniek van u medicijnen (pompjes). We zien 
regelmatig dat de manier van inhaleren niet goed uitgevoerd wordt, 
waardoor er geen optimale behandeling van de Astma plaatsvindt. 
Tijdens het spreekuur zal er een longfunctie- en lichamelijk onderzoek 
worden uitgevoerd. Aan de hand van de resultaten van het onderzoek 
kan medicatie zo nodig worden aangepast zodat de patiënt minder 
klachten ervaart.” 

oog. Om de registratie te kunnen behouden volgen we regelmatig 
nascholingen en is het van belang om jaarlijks een bepaald aantal oog-
heelkundige onderzoeken bij patiënten te hebben uitgevoerd.”
De huisartsen Mom en Schi� elers hebben meer dan 30 jaar kennis en 
ervaring en hebben heel wat oogziekten en –afwijkingen gezien. Het 
oogheelkundig onderzoek wordt door deze twee huisartsen niet alleen 
met lampjes en spiegeltjes bedreven. In beide praktijken beschikken de 
huisartsen over een spleetlamp, een speciaal oogheelkundig instrument.  
Huisarts Mom: “We hebben nauwe contacten met de oogartsen in het 
ziekenhuis om onze patiënten met oogziekten zo goed  mogelijk te kun-
nen doorverwijzen. De oogarts neemt onze brief met informatie van het 
oogheelkundig onderzoek mee in zijn beleid. Van patiënten met kleine 
oogafwijkingen, die in behandeling zijn bij de oogarts, kunnen we de 
zorg overnemen en zelfstandig in onze huisartsenpraktijk in de gaten 
houden. Ook de oogonderzoeken van diabetes patiënten kunnen we in 
onze praktijk uitvoeren. Daarbij werken we samen met de opticien.“

‘Astma spreekuur’ is nieuw in 
de huisartsenpraktijken 
in Bocholtz en Simpelveld

Thomas Bemelmans, huisarts in opleiding bij huisartsenpraktijk Bocholtz
Sinds 1 maart 2016 is Thomas Bemelmans (26) uit Heerlen de 
nieuwe huisarts in opleiding bij de huisartsenpraktijk in Bocholtz. 
Na afronding van de studie geneeskunde aan de Universiteit 
Maastricht is Thomas per 1 maart jl. aan dezelfde universiteit 
gestart met de opleiding huisartsgeneeskunde. 
Thomas Bemelmans werkt één jaar, tot 1 maart 2017, in de 
huisartsenpraktijk in Bocholtz en heeft drie dagen per week zijn 
eigen spreekuur. Huisarts Mom is daarbij zijn opleider. Het kan 
gebeuren dat u op maandag, woensdag of vrijdag behandeld wordt 
door de huisarts in opleiding. Thomas Bemelmans: “Als huisarts 
ben je een belangrijk aanspreekpunt in de zorg voor patiënten. 
Het opbouwen van een bredere en langere behandelrelatie met 
een patiënt heeft mij doen besluiten om deze opleiding te gaan 
volgen. Via mijn vader, die huisarts is geweest in Heerlen, is dit 
werk mij met de paplepel ingegeven. Mijn eerste praktijkervaring 
met patiënten in Bocholtz en de samenwerking binnen het team 
zijn positief. De variatie, van een tweejarige peuter met koorts tot 
een 85-jarige oudere met geheugenproblemen, maakt dit beroep 

voor mij interessant. In dit Welzijns Medisch Centrum is het 
samenwerken met andere hulpverleners bijzonder waardevol voor 
de gezondheid van de patiënten.”

Astma is een longaandoening waarbij sprake is van een 

chronische ontsteking van de luchtwegen (buisjes in de longen). 

De chronische ontsteking leidt tot vernauwing van de luchtwegen. 

Daardoor ontstaan klachten als hoesten en kortademigheid. 

Indien u bekend bent met astma en daar medicijnen voor 

gebruikt, is geregelde controle zinvol.

Huisartsen Mom en Schi� elers hebben speci� eke vakbekwaamheid om 
zich binnen hun praktijk bezig te houden met aandoeningen en ziekten 
van het oog en de behandeling daarvan. Patiënten die zich met oogklach-
ten melden komen in Bocholtz op het spreekuur bij huisarts Mom en in 
Simpelveld op het spreekuur bij huisarts Schi� elers. Als de opticien, bij een 
oogcontrole voor een bril of lenzen merkt dat er iets niet goed is met het oog, 
wordt er een afspraak gemaakt bij een van beide huisartsen. Het is uniek 
dat in beide huisartsenpraktijken een huisarts gespecialiseerd is in oogheel-
kunde. Slechts een gering aantal huisartsen in de regio hebben de opleiding 
gevolgd en hebben de certi� cering voor de specialisatie oogheelkunde.

Huisarts Schi� elers: “Het voordeel voor de patiënt is dat ze met oog-
klachten bij ons terecht kunnen en niet meteen naar een oogarts hoeven. 
We kunnen het onderscheid maken tussen een onschuldig rood oog als 
gevolg van bijvoorbeeld een allergie of een gevaarlijke afwijking in het 

Huisartsen Mom en Schiffelers hebben specifi eke kijk op ogen

De beide gespecialiseerde huisartsen, hebben de interesse voor 
de oogheelkunde al vroeg tijdens de studie geneeskunde ontdekt. 
Met bevlogenheid vertellen ze over een bijzonder deel van het 
menselijk lichaam. 
Huisarts Schi� elers: “De eigenheden van de mens zitten ook in 
het oog. De ogen zijn heel mooi om te onderzoeken en je ziet veel 
aan de kleuren en het pigment.” Huisarts Mom vult aan: “Je ziet 
de structuur van het oog en je kunt bloedvaten zien. Aan het oog 
kun je bepaalde ziektebeelden zien waar de patiënt niet bekend 
mee was, bijvoorbeeld hoge bloeddruk. Het oog is de spiegel van 
de ziel.” 

Gaat de zon lekker schijnen, de natuur schiet in de bloei, 
komt ook de hooikoorts op! 
Hooikoorts is een allergische reactie op het stuifmeel (pollen) van 
bloeiende grassen, struiken en bomen. Het afweermechanisme van 
uw lichaam raakt door de pollen van slag, waardoor er histamine 
vrijkomt die u laat hoesten, proesten en tranen. Pollen plagen de 
slijmvliezen van uw neus en ogen en dat gee�  de typische klachten 
van hooikoorts. De verschijnselen en hooikoorts symptomen 
lijken op die van verkoudheid: loopneus en wat later juist een 
verstopte neus, niesbuien, kriebelhoest, jeukende, branderige, 
tranende, gezwollen en rode ogen, branderige keel of keelpijn, 
hoofdpijn en vermoeidheid. 

Hooikoorts is heel hinderlijk, maar kan geen kwaad. Zodra het 
stuifmeel of de pollen uit de lucht zijn, verdwijnen de klachten 
vanzelf weer. Jammer genoeg is hooikoorts (nog) niet te genezen. 
Gelukkig zijn de klachten wel te verlichten. En als u er op tijd bij 
bent zijn ze zelfs te voorkomen. Bij de apotheek zijn zelfzorg-
geneesmiddelen zoals neusspray en oogdruppels verkrijgbaar. 

Op de website www.pollennieuws.nl vindt u het hele jaar actuele informatie over pollen, pollenplanten en hooikoorts. 
Bezoek regelmatig de website www.wmcbocholtz.nl en www.medischcentrumsimpelveld.nl om op de hoogte te blijven van het 
laatste nieuws en laat ons uw reactie weten. U vindt hierbij ook links naar andere websites zoals www.hooikoorts.com

Hooikoorts kan heel vervelend zijn, daarom een aantal 
nuttige tips om hooikoortsaanvallen te verminderen:
•Draag buiten een bril of zonnebril om uw ogen tegen   
 stuifmeel te beschermen.
•Hang wasgoed niet buiten te drogen; pollen kunnen zich  
 makkelijk in textiel nestelen.
•Lucht uw huis alleen ‘s morgens vroeg of na een 
 regenbui.
•Houd ramen dicht of laat stuifmeelwerende horren 
 plaatsen.
•Als u last heeft van jeukende ogen, probeer niet te 
 wrijven. Gebruik liever oogdruppels of leg regelmatig   
 natte watjes op uw ogen.
  •Houd autoramen dicht en sluit het ventilatie-
     systeem af als u door een pollenrijk gebied rijdt.

Hooikoorts  steekt de kop op!
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