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Huisarts Simon Schepers stelt zich voor

Dana Geurts

Simon Schepers uit Gulpen werkt vanaf de zomer studie Geneeskunde bij de Universiteit Maastricht ge2021 drie dagen per week als waarnemend huisarts volgd en sinds 2011 is hij afgestudeerd huisarts.
bij Gezondheidscentrum Terwinselen. Simon heeft zijn Simon Schepers: “De afgelopen jaren heb ik in
verschillende huisartsenpraktijken in Hoensbroek,
Simon Schepers
Brunssum en Vaals gewerkt. Het is voor mij een uitdaging om mensen in Parkstad, te coachen naar een
betere gezondheid en hun klachten te verlichten. Ook
door mensen te activeren meer te bewegen en mee
te doen. De samenwerking met de praktijkondersteuners, maatschappelijk werk en de fysiotherapeuten is
heel prettig. Dit is een gestructureerd gezondheidscentrum waar een collegiale sfeer heerst. Het bevalt
me prima in dit team. Zo kan ik nog wel een tijdje
verder doorgaan.”

Doktersassistente
Dana Geurts
Dana Geurts uit Kerkrade is vanaf 1 februari 2022
bij de huisartsenpraktijk in dienst als de nieuwe doktersassistente. In 2018 heeft Dana de opleiding doktersassistente in Heerlen afgerond. De afgelopen vier jaar

Griepprik
Zaterdag 8 en 15 oktober 2022
jaarlijkse griepprik bij
Gezondheidscentrum Terwinselen.

ZOMER 2022

Positiviteit in Gezondheidscentrum Terwinselen
Op een positieve manier met elkaar omgaan, dat willen we toch allemaal!
heeft ze bij een andere praktijk in Kerkrade gewerkt.
Dana werkt op dinsdag en vrijdag voor de huisartsen
in Gezondheidscentrum Terwinselen en op maandag
en woensdag bij een huisartsenpraktijk Heerlerbaan.
Daarnaast heeft ze een trimsalon, een eigen hondenkappers zaak.

De griepprik verkleint de kans op griep. Griep kan voor mensen met hart- of luchtwegproblemen,
verminderde afweer, suikerziekten en nierziekten en voor 60-plussers, ernstige gevolgen hebben.
De pneumokokken vaccinatie is dit jaar voor mensen geboren in 1953 t/m 1956. Als u tot deze
groep behoort, ontvangt u in september van de huisarts een oproep

Bereikbaarheid
Huisartsenmaatschap Terwinselen
Praktijklijn:
Spoedlijn:
Huisartsenpost Oostelijk Zuid-Limburg:
Receptenlijn:

045-5410836
045-5427999
045-5778844
045-5420952

Herhaalrecepten:
Als het recept gereed is, ontvangt u een email en kan het recept worden afgehaald. U hoeft geen afspraak te maken om uw recept te komen halen.
Als er geen mailadres beschikbaar is, dan kan het
recept na 2 dagen worden opgehaald.
via
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Tandartspraktijk Montoya:
Fysiotherapiepraktijk Welman:
Service Apotheek Terwinselen:

045-5416130
045-5418490
045-5697906

Wrattenspreekuur
op afspraak.

Volg ons op Facebook

Terwinselen

Gezondheidscentrum Terwinselen
Maarzijde 2
6467 GC Kerkrade
Telefoon: 045 - 5410836
Email: info@gcterwinselen.nl
www.gcterwinselen.nl

Doing Good
Challenge

Huisarts Jasper Trietsch: “In de zorg is goede communicatie
misschien wel het belangrijkst. We praten voortdurend met
patiënten en met collega’s. Toch zien we dat prettige communicatie geen vanzelfsprekendheid is en soms moeizaam
verloopt. We vinden het belangrijk om elkaar op een positieve
manier aan te spreken. Positief denken over jezelf, anderen en
de toekomst beïnvloeden je totale benadering van het leven. Je
voelt je een stuk prettiger en bereikt meer door een positieve
houding aan te nemen. Je maakt het jezelf en je omgeving een
stuk gemakkelijker als je opkomende negatieve gevoelens direct stopt en vervangt door positieve gedachten en initiatieven.
Janneke Kaper, manager Gezondheidscentrum Terwinselen:
“We zijn er om voor iedereen goede zorg te leveren en zo goed
mogelijk te helpen. In dit Gezondheidscentrum gaan we respectvol met elkaar om, dat mag u van ons verwachten én verwachten
we ook van onze patiënten. Vertel ons alstublieft wat goed gaat,
én wat beter kan. Daar leren wij van! Door in gesprek te gaan,
kunnen we elkaar beter begrijpen en investeren we in een goede onderlinge relatie. Dat zorgt voor een prettige samenwerking
waardoor wij gemotiveerd worden de beste zorg op maat voor de
patiënt te kunnen bieden.”
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Bloedprikken
Van dinsdag t/m vrijdag tot 9.00 uur.

We zijn ook op Facebook te vinden!
Naast nieuwsberichten, kunnen we daar op
ook foto’s filmpjes en verhalen plaatsen
Kijk op:
Gezondheidscentrum Terwinselen Kerkrade

Gezondheidscentrum

NIEUWSBRIEF VOOR PATIËNTEN EN BEZOEKERS VAN HET
GEZONDHEIDSCENTRUM TERWINSELEN

Tekst: Mariëlle Houben /
Opzet: Pyoen Advies & Management

© Niets uit deze uitgave mag op welke wijze dan ook worden verveelvoudigd zonder de voorafgaande toestemming van de uitgever en auteursrechthebbenden.
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Tips: Voorbereiden op warm weer!
In de zomermaanden kan het behoorlijk
warm zijn. Zeker als u wat ouder bent, is
het belangrijk om te weten wat u beter wel
en niet kunt doen bij warm weer. Ook voor
baby’s, peuters en kleuters is het goed om
op extra warme zomerdagen wat regels in
acht te nemen:

• Drink genoeg, ook al heeft u geen dorst. Neem een fles water mee als u op pad gaat.
• Zorg voor verkoeling. Draag dunne kleding, blijf in de schaduw. Neem een voetbad of douche.
• Slaap onder een dunne deken.
• Beperk inspanning. Maak gebruik van de koelere ochtend en avond voor uw boodschappen,
wandeling of sport.
• Blijf uit de zon of bescherm u tegen de zon met zonnecrème, zonnebril, lichte kleding en een pet
of hoed.
• Houd uw woning koel. Voorkom opwarming van uw woning met zonwering, een ventilator of
airconditioning. Zet als het koeler is ’s ochtends of ’s avonds ramen en deuren open voor frisse lucht.
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Regel met gemak uw zorg online
Voor niet-spoedeisende medische zorg bieden de huisartsen en apotheek
steeds meer zorg online aan. Met verschillende app’s kunt u 24 uur per dag
eenvoudig en veilig allerlei zorg direct online bij uw eigen huisarts en apotheek regelen. Bijvoorbeeld door een korte digitale vraag aan uw huisarts te
stellen of uw medische gegevens te kunnen zien via de Mijn Huisarts Online
app. Medicijnen kunt u ook bestellen via de Service Apotheek-app.
.

De Service Apotheek-app maakt uw
leven met medicijnen makkelijker

Apotheker Chris Feher: “Met de app weet u precies welke medicijnen
u gebruikt, waarvoor ze bedoeld zijn en hoe ze eruit zien. Zo heeft u altijd,
waar u ook bent, een overzicht van medicijnen bij de hand. Dat is handig als
u op reis bent. Ook kun u innameherinneringen plannen, zo vergeet u niet
meer een medicijn in te nemen. U vindt er video’s met handige tips, hoe u
bijvoorbeeld het beste uw medicijn inneemt. U bestelt makkelijk en snel nieuwe voorraad. Verandert er iets in uw situatie of heeft u een medicijn uit het
buitenland? U geeft het door in de app, zodat uw apotheekdossier actueel blijft. Klopt
er iets niet? Neem dan contact op met de
apotheek. Wij overleggen dan met u en uw
huisarts. Dat is het online gemak van Service
Apotheek Terwinselen.”

Herhaalrecepten
aanvragen

Ga naar www.serviceapotheek.nl/
serviceapotheek-app en download de
app. Met uw Digi-D krijgt u toegang tot
de app.

Huisarts Piet de Bruyckere: “Medische gegevens zetten wij in de computer.
Denk hierbij aan de uitslag van een onderzoek, bijvoorbeeld van bloedonderzoek
of röntgenfoto. We noteren ons advies daarbij. Dit soort gegevens en ook een lijst
met al uw medicijnen en allergieën kunt u ook zelf online lezen. Op uw telefoon
of computer. U kiest een wachtwoord en u kunt zelf veilig inloggen. Alleen u en uw
huisarts zien uw gegevens. Zo kunt u nog een keer op een rustig moment teruglezen wat uw huisarts tijdens het spreekuur aan u heeft verteld. Het is ook handige
informatie als u een afspraak heeft met een andere arts bijvoorbeeld op vakantie.”

Wilt u toegang tot uw medisch dossier?

uikt en die eerder door uw huisHeeft u medicijnen nodig die u langdurig gebr
herhaalrecepten aanvragen.
uw
e
arts zijn voorgeschreven? Dan kunt u onlin

Om te starten maakt u eerst een
account aan
Dat kan op twee manieren:
• via website www.gcterwinselen.uwzorgonline.nl of raadpleeg
www.mijnhuisartsonline.nl
• met de app: Mijn Huisarts Online

VUL DE LSP-TOESTEMMINGSVERKLARING IN!
Uw huisarts en uw apotheek kunnen belangrijke informatie over uw
gezondheid delen met andere zorgaanbieders. Zij mogen medische
gegevens alleen bekijken als dat nodig is voor uw behandeling. En
alleen als u dat goed vindt. Heeft u al toestemming gegeven? Kijk
op www.volgjezorg.nl/toestemming U kunt u aanmelden bij Huisartsenmaatschap Terwinselen en Service Apotheek Terwinselen.
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‘Ouderenzorg is mijn passie’,
Manueel therapeut Tom Bleser
Anja Hensgens praktijkondersteuner heeft kennis van pijn en
bewegen en helpt u op weg
ouderenzorg
Door de vergrijzing van de bevolking neemt het aantal ouderen in
Nederland en dus ook in Kerkrade sterk toe. Hierdoor neemt de druk
op de zorg voor kwetsbare ouderen in de huisartsenpraktijk toe. De
praktijkondersteuner ouderenzorg (POH) ondersteunt de huisarts bij
de ouderenzorg. Anja Hensgens is vanaf augustus 2021 werkzaam als
praktijkondersteuner ouderenzorg. Anja vertelt hoe ze haar bevlogenheid voor de ouderenzorg anders ging inrichten.
Anja Hensgens, praktijkondersteuner ouderenzorg: De doelgroep ouderen ligt me nauw aan het hart. In mijn loopbaan ben ik als verpleegkundige
betrokken geweest bij ouderen. Begonnen met de verpleging en verzorging van
patiënten aan het bed. Vervolgens in de revalidatie bij de Plantaan gewerkt en
daarna bij Parc Imstenrade. Het werk werd voor mij fysiek te zwaar. Ik wilde op
een andere manier betrokken blijven in de ouderenzorg. In 2020 heb ik besloten
de gespecialiseerde post hbo-opleiding ‘POH Praktijkondersteuner’ te starten en
in maart 2021 haalde ik mijn diploma. Vlak daarna kwam deze functie op mijn
pad. Voor alle patiënten vanaf 70 jaar die ondersteuning of begeleiding kunnen
gebruiken ben ik beschikbaar. We zien nog steeds dat corona een behoorlijke
impact heeft gehad op de kwaliteit van leven van ouderen. Door een prikkelarme
omgeving verslechtert de bekwaamheid en gaat het geheugen achteruit. De huisarts, fysiotherapeut en andere praktijkondersteuners signaleren dit soort dingen
en verwijzen de ouderen naar mij. Deze patiënten nodig ik uit voor een gesprek.
Dit gesprek vindt meestal plaats bij de oudere thuis en soms in de huisartsenpraktijk. Verschillende dingen worden besproken, de gezondheid, medicijngebruik,
eet- en drinkgewoonten,
veiligheid in en om het
huis, hoe actief en mobiel
de oudere is, of ze wel
eens iets vergeet of dat ze
zich eenzaam voeIt. Ik krijg
de ruimte en tijd om naar
de mensen te luisteren
hoe ze in het leven staan.
Zo bouwen we stapsgewijs vertrouwen op om
de kwetsbaarheid van het
functioneren van de oudere te kunnen bespreken.
De ene keer ondersteun
ik bij een WMO-aanvraag
voor huishoudelijke hulp,
collectief vervoer of woningaanpassing. Of ik vraag
een informatiepakket persoonsalarmering aan. De
Anja Hensgens
andere keer is de inzet van
een andere zorgverlener nodig bijvoorbeeld een thuiszorgorganisatie, fysiotherapeut of welzijnsorganisatie. Patiënten waarderen dat de huisartsenpraktijk deze
zorg voor kwetsbare ouderen mogelijk maakt.”

Vanaf 2018 werkt Tom Bleser bij Fysiotherapiepraktijk Welman als fysiotherapeut.
Recent heeft hij de drie jarige opleiding manuele therapie, een specialisatie van de
fysiotherapie, afgerond. Als manueel therapeut heeft Tom zich gespecialiseerd in het
onderzoeken en de behandelen van patiënten met klachten aan de wervelkolom en
klachten van gewrichten, spieren en/of zenuwen. Manuele therapie is geschikt voor
klachten die, behalve met pijn, gepaard gaan met het slechter bewegen van een gewricht of gewrichten
.
Manueel therapeut Tom Bleser:
“Na een jaar werkervaring ben ik met de Master Manuele Therapie bij locatie Zuyd Hogeschool in Heerlen gestart. Als therapeut wilde ik beter worden in het beïnvloeden van
gewrichten en extra kennis opdoen om complexe problematiek op het gebied van de
wervelkolom te herkennen.
Door manuele therapie
wordt de behandeling specifieker en krijgt meer diepgang. Het doel is het beter
laten bewegen van de gewrichten en het verminderen
van pijnklachten. Tijdens de
behandeling gebruik ik mobiliserende en/of manipulerende technieken en geef
ik instructies en adviezen.
De effecten van manuele
therapie zijn vaak direct na
de behandeling merkbaar:
de patiënt voelt een verbetering van bewegingsvrijheid
en een afname van pijn. Met
manuele therapie kan ik patienten sneller op weg helpen
doordat de gewrichten beter
functioneren en het bewegen makkelijker gaat.”
Tom Bleser

Manuele therapie kan uitkomst bieden
Klachten die manueel therapeut Tom Bleser kan behandelen:
• hoofd- en nekpijn in combinatie met het slecht kunnen bewegen van
de wervelkolom
• nek- en schouderklachten met uitstraling naar de armen
• lage rugklachten, al dan niet met uitstraling naar de benen
• hoge rugklachten, al dan niet in combinatie met rib- en borstpijn
• duizeligheid bij het bewegen van de nek
• kaakklachten, al dan niet in combinatie met nekklachten
• heupklachten

Anja Hensgens (57) is getrouwd en woont met haar echtgenoot en zoon in Vijlen.
Ze houdt van wandelen en fietsen.
Anja Hensgens, praktijkondersteuner ouderenzorg: “Met heel veel passie ben
ik werkzaam bij Gezondheidscentrum Terwinselen en ik kom iedere maan-,
dins- en donderdag met veel plezier naar mijn werk. Ik hoop dat deze prettige
samenwerking zo blijft.”
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Zaterdag 8 en 15 oktober 2022
jaarlijkse griepprik bij
Gezondheidscentrum Terwinselen.

