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OPENING 2 JULI 2018
Onze partners participeren in ons
gezondheidscentrum de Vlinder.

Lionarons GGZ biedt in de huisartsenpraktijk behandeling
aan mensen met psychische en psychiatrische problemen.
Onze zorg richt zich op kinderen en jongeren,
volwassenen en ouderen.
Bij oudere patiënten komen we indien gewenst
op huisbezoek.

We zullen nu en in de toekomst proberen de
kwaliteit en toegankelijkheid van zorg voor onze
patiënten te optimaliseren.
Hiervoor zullen we gezamenlijk
afspraken maken.
De patiënt heeft echter altijd
de vrije keuze welke
zorgverlener hij kiest.

www.huisartsenpraktijkmaasbracht.nl
www.mcdevlinder.nl
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Telefoon
SPOED
Fax
Receptenlijn
Email
Adres
Zandkuilweg 4
6051 HV Maasbracht
Telefoon 0475 - 463 284
www.fysioplus.net

0475 464220
0475 461725
0475 343325
0475 430000
info@huisartsenpraktijkmaasbracht.nl
Echterstraat 5, 6051 EW Maasbracht

Voor spoedgevallen buiten kantooruren:

Echterstraat 5
6051 EW Maasbracht

SPOEDPOST ROERMOND
Avond-nacht-weekend
0475 771 771

HUISARTSEN

Patrick L.J.M. Luijten

Erwin J. Eyckmans

PRAKTIJKASSISTENTES

PRAKTIJKONDERSTEUNERS
HUISARTSEN (POH)

Tamara Maes-Smeets
Praktijkassisente en
Praktijkmanager

Danielle Mastenbroek
POH Somatiek
(COPD, Diabetes,
Cardiovasculaire
Aandoeningen,
Ouderenzorg)

Karin Peeters
Praktijkassistente en
Manager Ouderenzorg

UR

KU
VRIJ INLOOPSPREE

Onze HUISARTSEN houden elke ochtend vrij
bezoekbaar inloopspreekuur vanaf 7.30u tot en met
10.30u.
U hoeft daarvoor GEEN afspraak te maken.
Voor de exacte dagen waarop de huisartsen werken
kunt U op onze website terecht.
Tussen de middag rijden de artsen op aanvraag een
visite bij U indien het voor u niet mogelijk is om de
praktijk te bezoeken.
Vanaf 15.00u tot 16.30u is er een middagspreekuur
op afspraak.
Daarvoor kunt U telefonisch of via de website een
afspraak maken.

Janine Beckers
Praktijkassistente en
Manager Algemene Zaken

Bij onze PRAKTIJKASSISTENTES kunt U in de
ochtend tussen 8.00u en 11.00u zonder afspraak
terecht voor bloedprikken, bloeddrukcontrole,
24-uurs bloeddrukcontrole, urineonderzoek,
oren uitspuiten, behandeling wratten, wond
behandeling, injecteren, receptenaanvragen,
hechtingen verwijderen, hartfilmpjes, echo
onderzoek bloedvaten en zwangerschapstesten.
Voor het maken van een uitstrijkje kunt u hier ook
terecht. Hiervoor dient u wel een afspraak te maken.
Ook kunt U bij Karin terecht voor alle vragen
omtrent ouderenzorg.

Maartje Wolters
POH Somatiek
(COPD, Diabetes,
Cardiovasculaire
aandoeningen,
Ouderenzorg)

Onze PRAKTIJKONDERSTEUNERS werken alleen
op afspraak.
Ze ondersteunen en begeleiden onze patiënten
met chronische aandoeningen, zoals astma,
COPD, diabetes en hart- en vaatziekten.
Ze werken zelfstandig maar volledig in overleg
met onze huisartsen.

