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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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Sinds december 2016 is Lindy Frielink de nieuwe huisarts in opleiding 
bij de huisartsenpraktijk in Simpelveld. Ze volgt haar laatste studiejaar tot 
huisarts aan de Universiteit Maastricht. Tot eind dit jaar heeft de 29-jarige 
arts vier dagen per week haar eigen spreekuur en huisarts Schiffelers is 
daarbij haar opleider. Op dinsdag is Lindy in Maastricht voor haar studie 
huisartsengeneeskunde. 
De Brabantse Lindy Frielink: ‘Mijn medicijnen studie heb ik in Nijmegen 
afgerond. Daarna heb ik twee jaar op een afdeling gynaecologie gewerkt. 
Toch kies ik nu voor de opleiding huisartsengeneeskunde omdat ik me 
daar meer in thuis voel. Deze richting is veel breder dan de specialisaties 
in het ziekenhuis. Als huisarts zie ik patiënten in alle leeftijden en met een 
diversiteit aan klachten. Soms is het acute zorg en dan weer chronische zorg. Het huisartsenvak heeft alles. Ik zie mijn patiënt 
als een mens met een verhaal en kijk verder dan alleen de klacht. Soms heb ik moeite met het dialect, maar ik doe mijn best om 
het te kunnen verstaan. De omgeving van het heuvelland is me niet vreemd, ik woon vanaf 2013 in Maastricht. Het is hier mooi 
wonen en werken en wil ook graag als huisarts in Zuid-Limburg blijven.’

Lindy Frielink, nieuwe huisarts in 
opleiding in Simpelveld

© Niets uit deze uitgave mag op welke wijze dan ook 
worden verveelvoudigd zonder de voorafgaande 
toestemming van de uitgever en auteursrechthebbenden.

Lindy Frielink, huisarts in opleiding
en personeel uitgewisseld. De assistententeams zijn vanaf begin dit jaar 
gesplitst en verdeeld over de beide apotheken. Ook de systemen met pa-
tiëntgegevens zijn nu gesplitst. Het is daarom van belang dat patiënten de 
LSP-toestemmingsverklaring invullen waarmee we medische gegevens 
elektronisch kunnen uitwisselen. BENU apotheken is een keten met ruim 
500 apotheken in Nederland en hee�  een sterke positie in farmacie en 
gezondheidszorg. Zo’n grote organisatie biedt structuur en professionele 
ondersteuning.’
Apotheker Kocak, Apotheek Bocholtz: ‘Het zijn twee aparte bedrijven 
geworden en dat merk je. Apotheek Bocholtz is een kleinschalige zelf-
standige apotheek. Dat is heel anders dan voorheen, waarbij alles centraal 
geregeld werd. We moeten opnieuw een weg hierin vinden.’ 

Apotheker Cremers, BENU Apotheek Simpelveld en 
apotheker Kocak, Apotheek Bocholtz

Zowel apotheek Simpelveld als apotheek Bocholtz hebben sinds kort 
een nieuwe naam. Mediq Apotheek Simpelveld is BENU Apotheek 
Simpelveld en Mediq Apotheek Bocholtz wordt Apotheek Bocholtz. 
Vorig jaar werd aangekondigd dat het farmaceutisch bedrijf Brocacef 
Groep NV alle 200 Mediq apotheken in Nederland zou overnemen. Bro-
cacef Groep NV, eigenaar van onder andere BENU Apotheek, hee�  niet 
alle Mediq apotheken mogen overnemen omdat de concurrentiepositie 
van BENU Apotheek in de markt te groot zou worden. In totaal zijn 35 

Mediq apotheken in 
Nederland aangewe-
zen die niet over zou-
den gaan naar BENU 
apotheken. Mediq 
apotheek Bocholtz 
was daar één van. 
Na een jarenlange 
intensieve samen-
werking tussen de 
Mediq apotheken in 
Bocholtz en Simpel-
veld komt daar nu  

           verandering in.
 
Apotheker Cremers, BENU Apotheek Simpelveld: ‘Het is spijtig dat 
deze situatie is ontstaan. We hebben heel veel samengewerkt en kennis 

Herhaalservice Apotheek 
De herhaalservice is een gratis dienst waarbij u voor uw chronische 
medicatie (medicijnen die u altijd gebruikt) geen herhaalrecepten 
meer hoeft aan te vragen. De huisarts en de apotheek zorgen 
samen voor uw herhaalmedicatie. 

Hoe gaat het nu als u een herhaalrecept nodig heeft? 
Als u langdurig dezelfde medicijnen gebruikt, moet u steeds contact met de huisarts opnemen voor een nieuw recept. Vervolgens gaat 
u naar de apotheek om de medicijnen op te halen. Als u verschillende medicijnen gebruikt, zullen ze vaak niet tegelijkertijd op zijn. U 
moet dan dus meerdere keren naar de huisarts en de apotheek. Dat kost allemaal onnodig veel tijd terwijl er eigenlijk niets in uw medi-
cijngebruik is veranderd. Met de herhaalservice is dit niet meer nodig. 

Hoe werkt de herhaalservice? 
Als u zich inschrijft voor de herhaalservice hoeft u zelf helemaal niets meer te doen als uw medicijnen bijna op zijn. De apotheek waar-
schuwt 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 vervolgens van uw apotheek een berichtje wanneer uw me-
dicijnen voor u klaarliggen. Als u besluit om van de herhaalservice gebruik te maken kunt u dat doorgeven aan de apotheek.

? 

De voordelen van de herhaalservice: 

* De apotheek regelt uw herhaalrecept via de huisarts.  

* Voor uw huisarts overzichtelijk.  

* Voor de apotheek medicatieveiligheid. 

* Minder vaak naar de apotheek.  

* Geen extra kosten. 

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.

Receptenlijn huisartsen Bocholtz :  045-5441213
Receptenlijn huisartsen Simpelveld :   045-5440333
Apotheek Bocholtz : 045-5444094
BENU Apotheek Simpelveld : 045-5441100
Dienstapotheek OZL : 045-5741004

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

Apotheken hebben nieuwe naam 

Apotheker Kocak, Apotheek Bocholtz: ‘De vertrouwde gezichten van 
de apothekers en de assistenten zullen blijven. Ook in het nieuwe jasje 
doen wij er alles aan om u de best mogelijke zorg te bieden. We probe-
ren zoveel mogelijk op een zelfde manier te werken. Uiteraard met een 
nauwgezette controle van uw geneesmiddelen, maar ook met deskundige 
uitleg over de werking en het gebruik daarvan. Wij verwelkomen u dus 
ook graag in onze apotheek.’ 
Apotheker Cremers, BENU Apotheek Simpelveld: ‘Onze klanten kun-
nen uiteraard blijven rekenen op de vertrouwde diensten en service van 
het apotheekteam. Sinds februari hee�  de apotheek in het multifunctio-
nele gebouw ”Rode Beuk” ook de duidelijke herkenbare en frisse uitstra-
ling volgens het BENU concept. We zijn voldaan met onze vernieuwde 
apotheek en geven graag professioneel, persoonlijk advies en informatie 
over alle gezondheidsvragen en geneesmiddelen.’  

Herhaalservice Apotheek

nele gebouw ”Rode Beuk” ook de duidelijke herkenbare en frisse uitstra-
ling volgens het BENU concept. We zijn voldaan met onze vernieuwde 
apotheek en geven graag professioneel, persoonlijk advies en informatie 
over alle gezondheidsvragen en geneesmiddelen.’  

VUL DE LSP-TOESTEMMINGSVERKLARING IN 

De apotheek mag uw medische gegevens alleen beschikbaar stellen via het 

LSP (speciaal beveiligd netwerk) als u hier vooraf toestemming voor hebt 

gegeven. Vraag het formulier bij uw huisarts of apotheek. 

 Vertrouwde gezichten en service van uw apotheek blijven 



ook de kennis 
van de huisarts 
met betrekking 
tot het vakge-
bied van de 
specialist ver-
der verdiept’ 
Het is tevens de 
bedoeling dat 
medisch speci-
alisten de huis-
artsenpraktij-

ken van  Bocholtz en Simpelveld bezoeken om de huisartsen bij te scholen.’ 
Interne geneeskunde is een nieuw specialisme dat in het PlusPunt Medisch 
Centrum plaatsvindt. De gynaecoloog en orthopeed zijn waarschijnlijk de 
volgende medisch specialisten die aan het PlusPunt Medisch Centrum zullen 
worden toegevoegd.’ 

           De zorg wordt laagdrempeliger, persoonlijker, 
           kwalitatief beter en goedkoper. 
Voordelen van het PlusPunt Medisch Centrum voor de patiënt: 
• Sneller een diagnose 
• Geen lange wachttijden 
• Persoonlijk en dichtbij 
• Geen kosten voor consult met medisch specialist 
• Meerdere specialismen: cardiologie, dermatologie, kleine   
    chirurgie, interne   geneeskunde, KNO 

In het PlusPunt Medisch Centrum werken huisartsen en medisch specialis-
ten onder één dak. Vanaf 1 februari 2016 kunnen patiënten in het PlusPunt 
Medisch Centrum terecht dat gehuisvest is aan de Putgraaf in Heerlen. Een 
tweede PlusPunt Medisch Centrum is gevestigd in het voormalige ziekenhuis 
in Brunssum. 
Huisarts Schi� elers: ‘In het PlusPunt Medisch Centrum wordt samenge-
werkt door huisartsen en specialisten van het ziekenhuis. Medisch specialis-
ten verrichten diagnostiek die laagdrempelig buiten het ziekenhuis kan wor-
den uitgevoerd. Met elkaar kunnen we sneller een diagnose bepalen. Op het 
moment dat er niks aan de hand is kan de zorg van de patiënt bij de huisarts 
blijven. De patiënt kan daarmee gerustgesteld worden. Als er aanleiding is 
voor nader onderzoek in het ziekenhuis, neemt de medisch specialist de zorg 
van de patiënt over.’  
Indien uw huisarts u doorverwijst naar PlusPunt Medisch Centrum kunt 
u meestal binnen drie werkdagen terecht. Huisarts Pleunis: ‘Het is � jn dat 
een patiënt met bijvoorbeeld hartklachten niet onnodig lang hoe�  te wach-
ten. Alle benodigde onderzoeken worden achter elkaar uitgevoerd in de zo-
genaamde ‘zorgstraat’. De diagnose kan direct worden gesteld en zo nodig 
kan er op dezelfde dag een gesprek met de medisch specialist plaatsvinden.’ 
Huisarts Schi� elers vult aan: ‘Kleine chirurgische ingrepen kunnen in de 
huisartsenpraktijk worden verricht. Echter niet iedere huisarts hee�  de er-
varing of benodigde materialen in de praktijk ter beschikking om specialis-
tische verrichtingen (bijvoorbeeld het weghalen van aambeien) te kunnen 
doen. Ander voorbeeld is de laagdrempelige beoordeling van vlekjes door 
een dermatoloog. Als huisarts heb je de mogelijkheid om patiënten hiervoor 
te verwijzen naar het PlusPunt Medisch Centrum. De meeste aanvragen bij 
het PlusPunt Medisch Centrum zijn voor cardiologie. Gemiddeld verwijs ik 
zo’n 3 tot 5 keer per week een patiënt naar het PlusPunt Medisch Centrum.’  
Huisarts Schi� elers: ‘Door het overleg tussen huisarts en specialist wordt 

Zon is goed voor een mens. Bij het voelen van de zon op de huid voelen veel mensen zich gelukkiger en 
energieker. Zonlicht hee�  positieve e� ecten op de gezondheid. Zo maakt ons lichaam onder invloed 
van zonlicht vitamine D aan, dat nodig is voor de stevigheid van de botten. Helaas hee�  de zon ook 
negatieve e� ecten. Zo kan de huid verbranden, verouderd de huid sneller door UV-straling en kunnen 
pigmentvlekken ontstaan. Maar het belangrijkste, UV-straling kan huidkanker veroorzaken.  

Huisarts Hazelaar: ‘Huidkanker kan ontstaan door een overmati-
ge blootstelling aan ultraviolette (UV) straling. Verbranding van de 
huid is de grootste oorzaak van het ontstaan van huidkanker. Huid-
kanker is de meest voorkomende kankersoort in Nederland. Vaak 
is huidkanker goed te behandelen, maar vroege opsporing is hierbij 
van groot belang. Controle van de huid is daarom belangrijk. Een 

nieuw bruin bultje of 
vlekje op uw huid hoe�  
niet meteen een reden 
tot paniek te zijn. Maar 
wanneer ga je naar de 
dokter? Huisarts Haze-
laar: ‘Bij rare plekjes die 
gaan jeuken, bloeden of 
ineens van grootte, vorm 
of kleur veranderen 
moet u de huisarts bel-
len. Een moedervlek kan 
onrustig worden, soms 
kunnen er kwaadaardige 
veranderingen optreden  

             (melanoom). Maar er
            zijn ook andere signalen 
voor huidkanker. Denk aan een ruw plekje dat niet weggaat, een 
wondje dat niet geneest en een knobbel of bubbeltje op uw huid dat 
verschijnt en niet weggaat. Wacht niet totdat het plekje heel groot is. 
Hoe later u erbij bent, hoe moeilijker het is om het stukje huid weg 
te halen. Als het kleine plekjes zijn kunnen we ze goed behandelen.’  

Huisarts Hazelaar: ‘Het is heel verstandig om u goed voor te berei-
den als er veel zon is. Wanneer iemand in zijn leven vaker verbrandt, 
neemt de kans op huidkanker toe. Veel Nederlanders hebben een 
verhoogde kans op het ontwikkelen van een vorm van huidkanker. 
Risicogroepen zijn onder andere mensen met een licht huidtype, 
mensen die voor hun hobby of werk veel in de zon komen of mensen 
die medicijnen gebruiken die het immuunsysteem remmen.’ 
 

Zonlicht en medicijnen 
Apotheker Cremers: ‘Sommige geneesmiddelen kunnen zorgen 
voor huiduitslag wanneer uw huid aan zonlicht of kunstmatig UV-
licht wordt blootgesteld. Het geneesmiddel gaat een verbinding 
aan met de UV-straling en dat kan tot een reactie leiden. Bepaal-
de geneesmiddelen kunnen als bijwerking een hevige zonnebrand 
met roodheid, pijn en blaarvorming veroorzaken, ook bij mensen 
die doorgaans niet erg verbranden. Deze bijwerking komt voor bij 
sommige antibiotica zoals doxycycline en bepaalde middelen tegen 
huidaandoeningen, reuma en hartklachten. Gebruikt u die medicij-
nen, kom dan zo min mogelijk in de zon en zorg buiten voor extra 
bescherming. Op het etiket van de geneesmiddelverpakking en in de 
bijsluiter kunt u lezen of het geneesmiddel een kans op een reactie 
onder invloed van de zon veroorzaakt.’

VERSTANDIGER OMGAAN MET ZONPlusPunt Medisch Centrum:  huisartsen en medisch 
specialisten onder één dak

1 op de 6 Nederlanders krijgt in zijn of haar leven een vorm van 
huidkanker. Het aantal Nederlanders met huidkanker groeit. In 
2016 kregen in totaal 15.836 mensen de diagnose huidkanker, ruim 
duizend meer dan in 2015 en een verviervoudiging (!) sinds 1990.  

Huidkanker als gevolg van verbranden door de zon is eenvoudig te voor-
komen door verstandig met de zon om te gaan. Huisarts Hazelaar geeft 
de volgende algemene tips: 
• Laat uw huid voorzichtig wennen aan de zon. Ook tijdens het fi etsen,  
 wandelen, winkelen of werken is uw huid blootgesteld aan de zon.  
 Ook dan insmeren! 
• Bescherm uw huid: kies kleding die UV-werend is, draag een hoed of  
 petje en een zonnebril met UV-werende glazen. 
• Smeer onbedekte huid een half uur voordat u de zon in gaat dik in  
 met een anti-zonnebrandmiddel van minimaal beschermingsfactor 30. 
• Herhaal het insmeren elke 2 uur, of vaker na het zwemmen en afdrogen. 
• Let op de zonkracht: hoe sterker de zonkracht, hoe groter de kans op  
 verbranding. 
• Ga niet uitgebreid zonnebaden tussen 11.00 en 15.00 uur en zoek een  
 plekje op in de schaduw.  
• Laat kinderen jonger dan 1 jaar niet in de volle zon zitten of spelen. 
• Vermijd de zonnebank.  
• Drink voldoende water.

Steeds meer Nederlanders met huidkanker 

Huidkanker als gevolg van verbranden door de zon is eenvoudig te voor-

Smeer u in, bedek uw huid, zoek de 
schaduw op 

Help u zelf of laat u helpen met apps 
 Pollennieuws             (www.pollennieuws.nl/apps) 
Pollennieuws is een app waarmee u dagelijks op de hoogte wordt 
gehouden van actuele informatie over pollen en hooikoorts en 
waarmee u uw eigen hooikoortslogboek kunt bijhouden.  

Zwangerwijzer.nl 
Gezondheidstest voor vrouwen (en mannen) die zwanger willen 
worden. 

Versterk uw enkel  (www.deenkel.nl) 
Heeft u een enkelblessure of zwakke enkels? Versterk dan uw en-
kel. Dat kan met de oefeningen in deze app. De oefeningen duren 
een paar minuten en kunt u overal uitvoeren. De brace keuzewij-
zer helpt u bij het kiezen van een geschikte brace voor uw sport. 
 

Bart Groen werkt vanaf maart 2017 
als nieuwe huisarts in opleiding bij de 
huisartsenpraktijk Bocholtz. Hij volgt 
zijn laatste opleidingsjaar tot huisarts 
aan de Universiteit Maastricht. Tot april 
2018 heeft de 35-jarige arts zijn eigen 
spreekuur en wordt daarin begeleid door 
zijn opleider huisarts Mom. 
De in Heerlen geboren Bart Groen: 
‘Bocholtz en omgeving is mij niet onbe-
kend. Met veel plezier kom ik regelmatig 
tijdens mijn ritten op de racefi ets door 
dit prachtige deel van Zuid-Limburg. Zelf ben ik nu woonachtig 
in Maastricht, maar het was een bewuste keuze om mijn laatste 
opleidingsjaar in deze praktijk te volgen. Naast het vriendelijke en 
laagdrempelige karakter van de praktijk, wordt ook de mogelijkheid 
geboden om mijn persoonlijke ideeën over de rol van een huis-
arts invulling te geven: ‘voorkomen is beter dan genezen’. Hierbij 
komen mijn achtergrond als onderzoeker en bewegingswetenschap-
per goed van pas. Naast de gebruikelijke spreekuren op maandag, 
woensdag en vrijdag, hoop ik patiënten ook een begeleide vorm van 
bewegen te kunnen bieden. We willen tenslotte allemaal gezond 
ouder worden om nog lang van onze familie en vrienden te mogen 
genieten. Drie dagen per week wil ik u daar graag bij helpen. Op 
dinsdag en donderdag moet u dat helaas zelf doen, dan volg ik 
onderwijs in Maastricht en pas ik op ons dochtertje Lotte.

Bart Groen, 
nieuwe huisarts in 
opleiding in Bocholtz

Huisarts Pleunis 
(Bocholtz) en
huisarts Schi� elers 
(Simpelveld) 

Mieke Ramakers, 
apothekersassistente 
Apotheek Bocholtz 
en Mariëlle de Vries, 
doktersassistente 
huisartsenpraktijk 
Bocholtz 

Huisarts Hazelaar, Huisartsenpraktijk Bocholtz  en 
Apotheker Cremers, BENU Apotheek Simpelveld

           De zorg wordt laagdrempeliger, persoonlijker, 
           kwalitatief beter en goedkoper. 

VERSTANDIGER OMGAAN MET ZON

Mariëlle de Vries, doktersassistente huisartsenpraktijk Bocholtz 
en Mieke Ramakers, apothekersassistente Apotheek Bocholtz: 
‘Sinds de komst van de smartphones en tablets groeit de markt 
voor zelfhulp- en medische apps. Deze worden gebruikt door 
patiënten en in toenemende mate ook door zorgverleners. Er zijn 
apps die patiënten kunnen helpen om meer te bewegen, gezon-
der te eten, minder alcohol te drinken, te stoppen met roken of 
depressieklachten te verminderen. Maar naar welke apps kunnen 
we u met een gerust hart verwijzen? Wij hebben samen met de 
huisartsen en apothekers enkele verantwoorde apps of websites 
voor u geselecteerd.’ 

Thuisarts.nl  
Thuisarts.nl is bedoeld voor mensen die informatie zoeken over 
gezondheid en ziekten. De website vertelt wat u zelf kunt doen 
aan uw klachten én wanneer u de huisarts moet bellen. 

EHBO.app  
Met de EHBO-app van het Rode Kruis heeft u alle EHBO instruc-
ties altijd op zak. In een noodsituatie geeft de app u ook gespro-
ken instructies. 
De Apotheek.nl           (www.apotheek.nl)
De Apotheek app geeft u onafhankelijke informatie over medicij-
nen, als aanvulling op de bijsluiter. De schrijvers van de medi-
cijninformatie zijn apothekers.
Moet ik naar de dokter.nl
Hét hulpmiddel dat voor u de vraag beantwoordt óf en wanneer u naar 
de dokter moet.


