Praktische informatie

Medische handelingen
De assistentes hebben een apart spreekuur
voor de volgende medische handelingen:

Doktersassistentes
De doktersassistentes zijn uw aanspreekpunt aan de telefoon of bij de balie. Bij hen
maakt u de afspraken en kunt u terecht met
allerlei vragen.
De assistentes zijn opgeleid om vragen
te stellen over (de aard van) uw klachten.
Aan de hand daarvan bepalen zij, samen
met u, wanneer en door wie u het beste
gezien kunt worden.

Bloed prikken
Injecties geven
Wondverzorging
Hechtingen verwijderen
Oren uitspuiten

Gezondheidscentrum Heer is gevestigd op de
begane grond van Zorgplein Heer, aan de linkerkant. U komt bij onze praktijk via de apotheek. Na
de schuifdeuren ligt de wachtruimte recht voor u.
Deze delen we met huisartsenpraktijk Heerderhof.
Als u een afspraak heeft, kunt u gewoon gaan
zitten. U hoeft zich dus niet te melden aan de balie.
We komen u ophalen als u aan de beurt bent.

Dringende hulp
Voor dringende hulp in geval van wonden en andere
letsels na een ongeval, kunt u tijdens openingstijden
altijd direct terecht. Bel wel even van tevoren zodat
we meteen bij binnenkomst voor u klaarstaan.

Stikstofbehandeling
Wegen en meten
Bloedafname
Longfunctiemeting

Contact
Gezondheidscentrum Heer
Einsteinstraat 34 A 03
6227 BZ Maastricht
www.gezondheidscentrumheer.nl
Tel.: 043 3611000
Spoed: 043 3616148
Spoed: 043 3611000 (keuze 9)
Openingstijden
Op werkdagen is het
Gezondheidscentrum Heer
geopend van 8.00 tot 17.00 uur.
Buiten kantooruren
Als u buiten kantooruren met spoed
medische hulp nodig heeft, kunt u
terecht bij de Huisartsenpost
Maastricht en Heuvelland.
Tel.: 043 3877777

Gehoortest
Tapen
Uitstrijkjes maken
(alleen voor bevolkingsonderzoek)

E-consult

Herhaalrecepten

Een e-consult is een e-mail aan uw huisarts of een van de andere medewerkers van
Gezondheidscentrum Heer. U kunt dit e-consult enkel gebruiken voor:

U kunt uw herhaalrecepten op drie manieren aanvragen:

Het aanvragen van een machtiging/verwijzing voor fysiotherapie
Het aanvragen van een verwijzing voor een specialist waar u jaarlijks naar 		
toe moet, zoals de oogarts of cardioloog.

Via de telefonische receptenlijn 043 3611000 (keuze 2)
Via de receptenbrievenbus bij de balie
Via onze website www.gezondheidscentrumheer.nl

Mailen kan naar: consultgcheer@ezorg.nl
Wij streven er naar binnen 2 werkdagen uw mail te beantwoorden.

Telefoon 043 3611000 | Spoed 043 3616148 of 043 3611000 (keuze 9)

Huisartsen

Praktijkondersteuners

Mevr. drs. A. (Annemiek) J. Nijholt
Dhr. drs. J. (Jeroen) G.E. Smeets
Mevr. drs. H. (Heleen) E. Ter Haar-Rossing
Dhr. drs. G. (Gaston) H.N. Peek

In Gezondheidscentrum Heer werken praktijkondersteuners. Dit zijn verpleegkundigen
met een speciale opleiding, die werken onder
supervisie van de huisartsen. Ze begeleiden
patiënten met astma/COPD, diabetes, hoge
bloeddruk of een hart-vaatziekte.

Spreekuren
De huisartsen houden van maandag tot en
met vrijdag in de ochtend en middag
spreekuren. Om een afspraak te maken
kunt u bellen vanaf 08.00 uur. Als het druk
is kan het zijn dat u op het moment van uw
voorkeur niet bij uw eigen huisarts terecht
kunt. Er is altijd een collega beschikbaar
voor dringende zaken.

Welkom bij Gezondheidscentrum Heer!
Gezondheidscentrum Heer is gevestigd in het pand van Zorgplein Heer aan de Einsteinstraat
34 A 03. In onze praktijk zijn huisartsen, doktersassistentes, praktijkondersteuners en een
verpleegkundig specialist werkzaam.
Binnen Zorgplein Heer werken we intensief samen met tal van andere zorgaanbieders.
We zitten onder één dak met Apotheek Heer, huisartsenpraktijk Heerderhof, wijkverpleegkundigen,
een medisch pedicure, een internist-endocrinoloog, (kinder)fysiotherapeuten, podotherapeuten,
ergotherapeuten, logopedisten, verloskundigen, specialisten ouderengeneeskunde, diëtisten en
een psycholoog.
Omdat we met al deze zorgaanbieders in één gebouw zitten is overleggen en doorverwijzen
eenvoudig. Hierdoor kunnen wij u nog beter de hulp en zorg bieden die u nodig heeft.

Samen maken wij ons sterk voor
goede zorg in de buurt.
partner in

Huisbezoek
Een huisbezoek is uitsluitend bedoeld voor
mensen die niet in staat zijn om zelf naar
Gezondheidscentrum Heer te komen. Dit
kunt u telefonisch aanvragen voor 11 uur.

Medische vragen
Wanneer u belt voor een afspraak of
huisbezoek, zal de doktersassistente u een
aantal vragen stellen. Ze doet dit om vast
te stellen of er sprake is van spoed en om
de lengte van het consult te bepalen.
Hierdoor kunnen we spreekuren beter
inplannen. Een standaard afspraak is 10
minuten. Binnen deze 10 minuten behandelt
de huisarts één klacht. Heeft u meerdere
klachten of heeft u meer tijd nodig, geeft u
dit dan door aan de assistente.

Twee praktijkondersteuners richten zich
specifiek op volwassenen en jeugdigen met
psychische klachten. Er wordt altijd met u
overlegd als een praktijkondersteuner
wordt ingeschakeld.

Onderwijs en onderzoek

Telefonisch overleg
Heeft u een korte vraag of wilt u een uitslag
opvragen? Dan kunt u de huisarts ook
telefonisch spreken. Dit regelt u via de
doktersassistente.

U kunt ook op onze website een
afspraak inplannen:
www.gezondheidscentrumheer.nl

Twijfelt u wel eens of u naar de dokter
moet met uw klacht? Kijk dan op
thuisarts.nl. Deze website geeft
betrouwbare en onafhankelijke informatie
over gezondheid en ziekte.
U kunt ook de app downloaden.

Onze huisartsen zijn verbonden aan de Faculteit der Geneeskunde van de
Universiteit Maastricht. Dit betekent dat er onderwijs wordt gegeven aan geneeskunde
studenten. Als er een student aanwezig is, wordt dit altijd aangekondigd bij de balie
en in de wachtkamer. Mocht u uw huisarts alleen willen spreken geef dit dan aan bij
de assistente.
Soms neemt het Gezondheidscentrum Heer ook deel aan wetenschappelijk onderzoek van de Universiteit Maastricht. Het kan zijn dat hiervoor uw medewerking wordt
gevraagd, zowel schriftelijk als mondeling. Dit gebeurt uiteraard op vrijwillige basis.

Verpleegkundig specialist
De verpleegkundig specialist (nurse
practioner) houdt spreekuur voor bepaalde
medische problemen, zoals keel-, neus- en
oorklachten, hoesten en huidklachten. Hij
behandelt deze klachten zelfstandig en
raadpleegt indien nodig de huisarts.

Via de doktersassistentes kunt u een
afspraak maken bij de verpleegkundig
specialist. Uiteraard blijft het te allen tijde
mogelijk om een consult bij de huisarts
aan te vragen.

