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De nieuwsbrief van
Gezondheidscentrum Heer
Na een lange, warme zomer heeft de herfst
haar intrede gedaan. De groene bladeren
aan de bomen zijn veranderd in mooie,
warme herfstkleuren. Ook in de praktijk
zijn er genoeg veranderingen geweest! Tijd
voor een nieuwe nieuwsbrief!
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Contactgegevens
Gezondheidscentrum Heer
Zorgplein Heer
Einsteinstraat 34 A 03
6227 BZ Maastricht

Patiënte enquête ZIO
Wilt u ons helpen bij het
verbeteren van onze zorg? Vul
dan de digitale vragenlijst in!
Op de website www.zio.nl vindt u een digitale
enquête over onze geleverde zorg. Wij zouden
het zeer waarderen wanneer u deze invult!

Telefoon:
043 3611000

Let op: er staan twee enquêtes onder elkaar. U
kiest in dit geval voor de ‘patiënten enquête
vragenlijst’. U kunt deze anoniem invullen. Het
wachtwoord is ‘vragenlijst’. Alvast bedankt voor
uw feedback!

Spoed:
043 3611000 (keuze 9)
Recepten:
043 3611000 (keuze 2)
Fax:
043 3617372

Bezoek onze website(s):

E-mail:
consultgcheer@ezorg.nl

Deze nieuwsbrief, praktische informatie over de
praktijk, (nieuwe) medewerkers, informatie
over Zorgplein Heer, herhaalrecepten,
e-consult.... U vindt het allemaal op:

Openingstijden:
maandag t/m vrijdag
08.00u – 17.00u

www.gezondheidscentrumheer.nl

Buiten kantooruren:
Huisartsenpost MaastrichtHeuvelland: 043 3877777

Meer weten over onze samenwerkende
partners?

www.zorgpleinheer.nl
GEZONDHEIDSCENTRUM HEER
Einsteinstraat 34A 03 6227 BZ Maastricht
043-3611000 | www.gezondheidscentrumheer.nl
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Stagiaire doktersassistente
Gezondheidscentrum Heer is een
opleidingspraktijk met een academische
gedachte. Huisartsen-in-opleiding en
coassistenten begeleiden we al jaren. Per
januari 2017 zal ook een stagiairedoktersassistente ons team gaan versterken.
Houd de website in de gaten voor meer info!
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Griepspuiten !!!
Op vrijdag 4 november
zullen we de griepspuiten
van 2016 gaan zetten.
Dit zal plaats vinden tussen
15.00u en 17.30u
De oproepkaartjes zijn
intussen verstuurd. Heeft u
geen oproep gekregen maar
meent u wel recht te
hebben op de jaarlijkse
griepprik? Neem dan
contact op met op met de
assistente.
Meer informatie over het
advies omtrent de griepprik
en de werking van de
vaccinatie vindt u op de
website van het RIVM:
http://www.rivm.nl/
Onderwerpen/G/Griep/
Griepprik

Huisarts in opleiding
Mijn naam is Daniëlle Bisschops, 25 jaar en ik
ben sinds september werkzaam in de praktijk
als huisarts in opleiding. In juli 2015 heb ik mijn
Geneeskunde studie afgerond en hierna een jaar
op de intensive care in het Zuyderland Medisch
Centrum te Heerlen gewerkt. Ik ben opgegroeid
in Oirsbeek, maar woon al sinds mijn
studententijd met veel plezier in Maastricht.
Hier woon ik sinds twee jaar dan ook samen met
mijn vriend. Ik zal een jaar werkzaam blijven in
deze praktijk. U bent het komende jaar dan ook
van harte welkom op mijn spreekuur.

POH somatiek
Mijn naam is Nicole Brouillard, sinds oktober
ben ik werkzaam als praktijkondersteuner bij
Gezondheidscentrum Heer. Met name zie ik de
patiënten met diabetes en hart- en
vaatziekten. Van origine ben ik
verpleegkundige en heb ik onder andere
gewerkt op de verpleegafdeling van de chirurgie
in het Zuyderland Medisch Centrum te Heerlen.
In maart 2016 heb ik de opleiding tot
praktijkondersteuner afgerond. Ik ben aanwezig
op maandag en dinsdagen. Tot ziens!
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