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Voorjaar 2018...De griepepidemie heeft ons
land gelukkig verlaten. Op naar de lente! In
deze nieuwsbrief praten we u bij over nieuwe
ontwikkelingen binnen ons
gezondheidscentrum. Deze nieuwsbrief en
andere belangrijke informatie vindt u
natuurlijk op:
www.gezondheidscentrumheer.nl

Afscheid Drs. Peek
Tot ziens, auf wiedersehen, goodbye...Na vier
jaar neem ik afscheid van Gezondheidscentrum
Heer. Na een verhuizing en de geboorte van mijn
zoon Lucas staat er een nieuwe uitdaging voor
mij klaar. Per 1 januari 2019 ga ik een praktijk
overnemen in het pittoreske Gulpen. Een mooie,
nieuwe uitdaging en een droom die uitkomt!
Om deze overname goed te laten verlopen zal ik
per april 2018 al het gezondheidscentrum
verlaten, wetende dat u in goede handen zult
zijn van mijn opvolger Drs. Van Helmond (zie
ommezijde!) en natuurlijk de andere artsen.
Ik heb met plezier samengewerkt met het team
van GC Heer. En vooral, het was voor mij een eer
uw huisarts te mogen zijn. Ik zal de fijne
herinneringen koesteren!
Ik wens u allen een goede gezondheid toe!
Tot ziens, adieu!
Gaston Peek, oud-waarnemend huisarts
Gezondheidscentrum Heer
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Ooievaar onderweg!
Hiep hiep hoera! Onze lieftallige assistente
Linda en haar vriend Paul zijn in blijde
verwachting van hun eerste kindje. Eind juli
2018 zal Linda met verlof gaan. Wij kijken uit
naar de komst van dit wondertje!

Voorjaar 2018

Welkom Drs. Van Helmond!
Herhaalmedicatie
Herhaalrecepten kunt u niet
meer aan de balie bestellen of
doorgeven. Voor het bestellen
van herhaalrecepten kunt u:
- deze aanvragen via de
herhaalservice op onze website.
- de lege doosjes in de
brievenbus bij de voordeur
doneren.
- deze telefonisch bestellen:
toets een 2.

Online afspraken
Online afspraken kunnen niet bij
een arts van voorkeur worden
ingepland. Deze afspraken
worden verdeeld over
beschikbare spreekuurtijden.
Wilt u een afspraak maken bij
uw vaste huisarts neem dan
telefonisch contact op met de
assistente. Zij kunnen dan samen
met u kijken naar een geschikte
mogelijkheid.

Mijn naam is Koen van Helmond en ik ben 30 jaar
oud. Vanaf half april 2018 zal ik als vaste
waarnemend huisarts in Gezondheidscentrum
Heer gaan werken en ik neem hiermee het stokje
over van Drs. Peek. In de periode september 2016
tot en met augustus 2016 ben ik in de praktijk
werkzaam geweest als huisarts-in-opleiding onder
begeleiding van Drs. Smeets. Ik ben dus niet
helemaal nieuw in de praktijk en een gedeelte van u
zal mij herkennen. In 2014 heb ik mijn studie
geneeskunde in Maastricht afgerond en heb ik in
Veldhoven in het ziekenhuis op de spoedeisende hulp
en bij de orthopedie gewerkt. Vervolgens ben ik de
huisartsenopleiding gaan doen en deze heb ik net
afgerond. Het is leuk om weer terug te keren naar de
praktijk waar ik ooit begonnen ben. Ik ben getrouwd en
woon met mijn vrouw en mijn zoontje in Scharn.

Onze HAIO’S
Gezondheidscentrum Heer is opleidingspraktijk. Onder
hoede van Drs. Smeets en Drs. Nijholt leiden wij
toekomstige huisartsen op. Zij werken gedurende één
jaar onder supervisie in onze praktijk. Drs Hanssen en
Drs Hünen zijn momenteel de Huisartsen-in-Opleiding,
maak gerust bij hen een afspraak!

Drs T. Hanssen

Drs D. Hünen
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