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Huisartsenpraktijk Bandkeramiek
Aelserhof 45
6181 LB Elsloo
Huisartsen
Drs J.F.P. Koppes (BIG nr 29022187101)
Mw Drs M.A. Bremers (BIG nr 89914690201)
Mw Drs S.H.C.M. Smeets (BIG nr 09914817501)
Assistentes
Angelique Wetzels
Gerty Coenen
Inge Lemmens
Daniëlle Zentjens
Manon Knoben (administratief)
Telefoon

046 – 437 16 60
Toets 1 spoed
Toets 2 herhaalrecepten
Toets 3 assistente

Spoed overdag 046 – 437 16 60, toets 1
Spoed avond, nacht, weekend, feestdagen (huisartsenpost)
046 – 400 99 25
of
via doorschakeling 046 – 437 16 60, toets 1
Navigatieadres: Demystraat 1, 6162 AP Geleen
Openingstijden werkdagen
08.30 – 13.00 uur en van 15.00-17.30 uur
08.00 – 08.30 uur en van 13.00-15.00 uur alleen voor dringende zaken of op afspraak

Spreekuur
Elke ochtend en middag is er spreekuur.
Alle spreekuren zijn op afspraak.
Om een goede spreekuurplanning mogelijk te maken, zal de assistente u enkele vragen stellen over de aard, ernst en
urgentie van uw probleem. Heeft u behoefte aan een langer gesprek, bijvoorbeeld omdat u meerdere klachten heeft, dan
kunt u dat vooraf bij de assistente melden.
Patiëntenportaal
Het is ook mogelijk om zelf een afspraak in te plannen bij uw huisarts via het patiëntenportaal. Het patiëntenportaal geeft
mogelijkheden tot: herhaalreceptservice, webagenda en e-consult. Aanmelden hiervoor gaat via de assistentes of via
een rechtstreeks formulier vanuit de website. Het patiëntenportaal is benaderbaar via internet en via een smartphoneapp.
https://huisartsenpraktijkbandkeramiek.uwzorgonline.nl
Of download de app: Uwzorgonline via de appstore.
Huisbezoek
Wanneer het niet mogelijk is om zelf naar de praktijk te komen, dan kan de huisarts u ook thuis bezoeken. Bijvoorbeeld
omdat u te ziek, (tijdelijk) gehandicapt of slecht ter been bent. U kunt tussen 8.30-10.30 uur een huisbezoek aanvragen.
In de huisartsenpraktijk zijn betere onderzoeks- en behandelmogelijkheden, zodat het in het algemeen beter is om naar
de praktijk te komen.
Herhaalrecept
Het aanvragen van herhaalreceptuur gebeurt bij voorkeur via de receptenlijn of via het patiëntenportaal. Ook kunt u het
receptenetiket deponeren in de brievenbus. Alle herhaalrecepten moeten door de huisarts worden gecontroleerd. De
assistente kan daarom geen herhaalrecepten meteen meegeven. Recepten voor 12 uur aangevraagd, kunnen de
volgende werkdag na 14 uur bij de apotheek worden opgehaald.
Spoedgevallen
Bij spoed overdag belt u het normale praktijknummer, toets 1.
Belt u dit nummer alleen wanneer de klacht levensbedreigend is of van dien aard dat behandeling niet kan wachten tot
de volgende dag of volgend spreekuur.
Voor spoedeisende zorg buiten kantooruren kunt u gebruik maken van de Huisartsendienst Westelijke Mijnstreek. Deze
is gevestigd in het Zuyderland Medisch Centrum te Sittard, ingang Spoedeisende Hulp.
U dient vóóraf telefonisch een afspraak te maken. De dienstdoende arts heeft toegang tot een samenvatting van uw
medische gegevens in onze computer, als u hier toestemming voor heeft gegeven.
Assistentes
Bij de assistente kunt u met veel praktische vragen terecht. Met haar maakt u een afspraak voor het spreekuur. Ook
vraagt u bij haar visites, recepten en herhalingsverwijskaarten aan en kunt u bellen voor uitslagen.
Afhankelijk van de praktijk, zorgt zij daarnaast o.a. ook voor:
Wondverzorging
Longfunctietest
Zwangerschapstest
Urineonderzoek en bloedafname
Gehoortest
Uitspuiten van oren
Maken van een hartfilm
Bloeddruk metenHechtingen verwijderen
Doppler onderzoek van beenvaten
Stikstof
Tapen
Uitstrijkjes maken
Bloedprikken
Bloedprikken op afspraak bij de assistente.
Bloedprikken zonder afspraak op de volgende locaties:
Aelserhof
dinsdag en vrijdag
Moutheuvel
maandag/woensdag/vrijdag
Geulle, praktijk
woensdag
Beek om de Toren
dinsdag en vrijdag

09.00 – 10.30 uur
09.00 – 10.30 uur
10.00 – 10.30 uur
09.00 – 10.30 uur

Praktijkondersteuners
Er zijn speciale spreekuren door de praktijkondersteuners op het gebied van:

•
•
•
•
•

COPD en astma
Diabetes Mellitus
Cardiovasculair Risicomanagement (CVRM)
Ouderenzorg

Psychische problematiek (GGZ)
•
Praktijkondersteuners somatiek:
Myriam Nijsten
Sabine Meerten
Elianne Kicken

Praktijkondersteuners GGZ: Monique Goossens
Marco Kusters
Niki van Rijswijk

