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 De nieuwsbrief van 
Gezondheidscentrum Heer 
De nieuwsbrief van het najaar 2017 staat onder 

andere in het teken van afscheid. Afscheid van 

Margo (zie beneden) en afscheid van de 

papieren versie van de nieuwsbrief! De 

nieuwsbrief zal voortaan alleen online te 

vinden zijn op: 

www.gezondheidscentrumheer.nl 

Natuurlijk is er ook ander nieuws, lees verder!! 

Tied um te gaon! 
 

Er is voor alles een tijd… en zo is de tijd voor mij 

gekomen om een nieuwe baan te aanvaarden. De 

thuiszorg die voor mij al bekend was, heeft 

opnieuw mijn enthousiasme gewekt na zo’n 

twaalf jaar praktijkondersteuner in de 

huisartsenpraktijk geweest te zijn. Ik heb veel 

mensen mogen ontmoeten tijdens de 

spreekuren en mooie, ontroerende gesprekken 

gevoerd. Het was prachtig om te merken hoeveel 

vertrouwen u mij gegeven heeft. Hartelijk dank 

daar voor! De jaren als POH zijn leerzaam 

geweest en niet in het minst door u, de 

‘patiënten’ op mijn spreekuur. Ik kan al bijna een 

gesprek in het Limburgs voeren…. 

Ik wens u allen een mooi leven en bovenal een 

goede gezondheid toe! ‘Weest Gegroet’ 

Margo van Haeringen, oud-praktijkondersteuner 

Gezondheidscentrum Heer 

Uw controles blijven gewaarborgd. Sonja 

Hutschemakers zal Margo’s taken overnemen en 

we hopen op korte termijn een nieuwe 

praktijkondersteuner te verwelkomen. 
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Contactgegevens 

Gezondheidscentrum Heer 

Zorgplein Heer       
Einsteinstraat 34 A 03         
6227 BZ Maastricht 

Telefoon:                                    
043 3611000 

Spoed:                                         
043 3611000 (keuze 9) 

Recepten:                                   
043 3611000 (keuze 2) 

Fax:                                              
043 3617372 

E-mail:                        
consultgcheer@ezorg.nl 

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

Buiten kantooruren: 
Huisartsenpost Maastricht-
Heuvelland: 043 3877777 
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 Waarom de griepprik?  

Het griepvirus veroorzaakt griep. Als u de 

griepprik krijgt, dan reageert uw lichaam 

door afweerstoffen te maken tegen het 

griepvirus. Daardoor wordt de kans op griep 

kleiner. Het kan zijn dat u toch griep krijgt. 

De griepprik zorgt er dan wel voor dat u 

minder ernstig ziek wordt of vervelende 

complicaties krijgt!  

Meld u aan voor het LSP!  
 

Het LSP is een Landelijk Patiënten Dossier.  In 

een spoedsituatie is het belangrijk dat artsen de 

beschikking hebben over uw medische 

gegevens.  Via het Landelijk Schakel Punt (LSP) 

kunnen artsen uw relevante medische gegevens 

inzien. Bijvoorbeeld als u op de huisartsenpost 

komt of in een ziekenhuis.  Dit gebeurt alleen 

nadat u toestemming heeft gegeven. 

U kunt via het LSP formulier aan ons aangeven of 

u wil dat we uw gegevens wel of juist niet aan het 

LSP moeten aanbieden. U kunt een LSP formulier 

aanvragen bij onze balie. 

www.thuisarts.nl 
 

Vragen over uw klachten, medische 

aandoeningen, de griepprik enzovoorts? 

Betrouwbare en onafhankelijke informatie vindt 

u op de website www.thuisarts.nl.  
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Herhaalservice  

Gebruikt u langdurig dezelfde 
medicijnen? U hoeft zelf geen 
actie meer te ondernemen. De 
herhaalservice is een service 
van apotheek Heer, Straver 
en Heerderrein.  
 
-U houdt zelf de controle over 
uw medicijnen. 
-Uw medicijnen staan 
automatisch voor uw klaar. 
-Uw eigen huisarts wordt op 
de hoogte gehouden. 
-Er is zelfs  een online 
herhaalservice. 
-Zo nodig kunnen de 
medicijnen thuis bezorgd 
worden. 
 

Vraag uw apotheek voor 
meer info of een folder!  

 

http://www.thuisarts.nl/
http://www.lsp.xdsa.nl/feiten/wat-wordt-beschikbaar-gesteld/

