
 
 

Informatiefolder Medisch Centrum Kluis 
 
Huisartsen: Dhr. P. Mekel, K. Timmermans en R Woudstra 
Waarnemend huisartsen: Bruls, T. Hendriks en M. Teunisse  
 
Adres: Frans Erenslaan 105,6164 JG Geleen. 
Tel: 046-4775100 
www.huisartsenmckluis.nl 
 
Openingstijden 
 
De huisartsenpraktijk is geopend op werkdagen van 8.00 uur tot 17.30 uur.  
Na sluitingstijd, in het weekend en op feestdagen kunt u terecht bij de 
Huisartsendienst Westelijke Mijnstreek gelegen bij de spoedeisende hulp van 
het Orbis Medisch Centrum. Tel: 046-4009925 
 
Afspraken 
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. 
Het is ook mogelijk om  zelf een afspraak in te plannen bij uw huisarts via onze 
website www.huisartsenmckluis.nl. 
 
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. 
Het huisbezoek moet worden aangevraagd voor 11uur. 
De assistente beoordeelt, samen met de huisarts, of een huisbezoek afgelegd 
wordt. 
In de praktijk zijn de mogelijkheden voor onderzoek en behandeling beter. 
Het huisbezoek is niet bedoeld voor mensen die geen tijd of geen vervoer 
hebben om naar het gewone spreekuur te komen. 
 
Herhaalrecepten 
 
Via de receptenlijn kunt u 24 uur per dag herhaalrecepten aanvragen. 
U hoort een aantal vragen, welke u stap voor stap dient te beantwoorden. 
Herhaalrecepten, aangevraagd op een werkdag vóór 12 uur kunt u dezelfde 
dag vanaf 16 uur afhalen bij de apotheek.  
 
 

  
Spoedgevallen 
 
Bij een levensbedreigende situatie: bel 112. 
 
Voor andere spoedgevallen belt u 046-4775100 en toets 1. 
 
Bij verwondingen of spoedeisende klachten kunt u direct naar de praktijk 
komen. De praktijk is geopend op werkdagen tussen 08.00 en 17.30 uur . Als u 
belt dat u eraan komt, kan de huisarts alvast rekening houden met uw komst. 
 
Buiten de normale praktijkuren belt u naar de Huisartsendienst Westelijke 
Mijnstreek. Tel: 046-4009925 
 
Assistentes 
 
Bij de assistente kunt u, op verwijzing door de huisarts, terecht voor onder 
andere 
 
- allergietesten - injecties en vaccinaties 
- bloeddruk meten  - oren uitspuiten 
- bloedprikken  - kleine diagnostische bepalingen 
- Doppleronderzoek - uitstrijkjes bevolkingsonderzoek 
  van de bloedvaten - urine onderzoek 
- ECG - tapen 
- gehoortest - wonden verbinden 
- hechtingen verwijderen - wratten aanstippen 
- informatiefolders verstrekken  
 
 
Praktijkondersteuners 
 
Er worden speciale spreekuren gehouden door de praktijkondersteuners op het 
gebied van 
 
- copd en astma                                            - ouderenzorg 
- diabetes                                                      - psychische problematiek 
- hypertensie                                                 - stoppen met roken 
- hart/vaatproblematiek  

Indien nodig zal uw huisarts u doorverwijzen naar een van deze spreekuren. 


