
HETZELFDE MEDICIJN 
VAN EEN ANDER MERK
“Ik gebruik al jaren dezelfde medicijnen. Als ze op 
zijn, staat er automatisch een nieuwe voorraad klaar 
die ik ophaal in de apotheek. Regelmatig zijn dat 
nieuwe medicijnen van een ander merk. Waarom is 
dat? Het voelt telkens alsof ik medicijnen krijg waar 
ik opnieuw aan moet wennen. Kan dat niet anders?”

Om met dat laatste te beginnen: Het kan helaas 
niet anders. We leggen u graag uit waarom want 
we begrijpen dat dit vervelend is. Wat is het geval: 
De meeste medicijnen worden door verschillende 
fabrikanten gemaakt. Dat maakt voor de werking 
van een medicijn niets uit. Die wordt bepaald door 
de hoeveelheid werkzame stof in het medicijn. Bij 
elke fabrikant is dat hetzelfde. De Inspectie voor 
de Gezondheidszorg houdt hier toezicht op. Zij 
controleert het productie- en het distributieproces 
van medicijnfabrikanten, importeurs en (groot)
handelaren. De medicijnen die u krijgt zijn veilig en 
doen wat ze moeten doen. Het verschil met eerder 
ontvangen medicijnen zit met name in de prijs. 

Op basis van die prijs bepaalt uw zorgverzekeraar 
van welke fabrikant u medicijnen krijgt. En omdat 
prijzen wijzigen, wijzigen ook de medicijnen waar 
uw verzekeraar de voorkeur aan geeft. Dit wordt het 
preferentiebeleid genoemd. Preferentie betekent 
letterlijk voorkeur. In dit geval de voorkeur van 
uw zorgverzekeraar. Elke verzekeraar heeft zijn 
eigen preferentiebeleid. Hierdoor kan het zijn dat 
uw buurman die hetzelfde medicijn als u gebruikt 
maar bij een andere zorgverzekeraar verzekerd is, 
een ander merk medicijn heeft. Apothekers hebben 
hier geen zeggenschap over. Onder meer door het 
preferentiebeleid blijven de kosten van medicijnen 
laag en betaalt u minder zorgpremie.

NIEUW: INBODY-METING
Als u overweegt gewicht te verliezen of eens wilt zien 
hoe gezond u bent, dan stapt u waarschijnlijk op een 
weegschaal of berekent u uw BMI. Als u gezonder 
wilt worden, gaat u vet verliezen en (hopelijk) 
spiermassa winnen, maar BMI en gewicht maken 
geen onderscheid tussen spier- en vetmassa. Dit 
onderscheid wordt wel gemaakt met een analyse 
van uw lichaamssamenstelling.

Deze InBody-methode beschrijft waar uw lichaam 
uit bestaat, waarbij een onderscheid wordt gemaakt 
tussen vet, eiwitten, mineralen en lichaamsvocht. 
Hierdoor kan een beter beeld van uw gezondheid 
worden geven. De InBody770 geeft uw lichaams-
samenstelling en wij zijn er om u te leren hoe 
belangrijk het vandaag de dag is om van binnenuit 
uw gezondheidsdoelen te behalen. 

Maak nu een afspraak voor een persoonlijke uitleg 
inclusief meting. Deze afspraak wordt gezien als fysio-
therapiebehandeling (check hiervoor uw zorgverzeke-
ring), met extra bijdrage van € 14,95. Een strippenkaart 
voor 4 vervolgmetingen bedraagt € 39,95.

YOUTUBE FYSIO HEERDE
Thuisoefeningen voor jong & oud en kennismaken 
met ons gehele team. Dit alles en meer kunt u be-
kijken op ons nieuwe YouTube-kanaal Fysio Heerde. 
Abonneer u gratis op ons video’s; zo blijft u op de 
hoogte en in beweging!

Zorgtips & Weetjes is een publicatie van Gezondheidscentrum Heerde die elke 
laatste dinsdag van de maand verschijnt. Voor de inwoners van Heerde, Hoorn, 
Veessen en Vorchten zijn de zorgprofessionals in het gezondheidscentrum 
het eerste aanspreekpunt als het gaat om gezondheidsvragen en -problemen. 
Wij werken nauw met elkaar samen als uw gezondheid dat vereist, met 
inachtneming van de RIVM-coronarichtlijnen. 

Wij verzoeken u om tijdens uw bezoek aan het centrum 1,5 meter afstand van 
anderen te houden en een mondkapje te dragen. Heeft u klachten die passen bij 
COVID-19 zoals verkoudheidsklachten, hoesten, benauwdheid, verhoging of koorts 
of plotseling verlies van reuk en/of smaak? Laat u door de GGD testen op corona. 
Bel voor een afspraak naar telefoonnummer 0800 1202 of maak online een 
afspraak op www.coronatest.nl.
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HUISARTSEN HEERDE HOUDEN KOERS
Wij attenderen u graag nogmaals op recent 
doorgevoerde praktijkregels en wijzigingen:

• Wij zijn uitsluitend toegankelijk op afspraak of 
voor een spoedgeval. Contacten aan de balie 
willen we hiermee zo veel mogelijk vermijden.

• Voor het maken van een afspraak kunt u bellen 
tussen 8.00 en 11.00 uur. De agenda’s zijn bij 
aanvang van de dag nog leeg, zo proberen wij te 
kunnen voldoen aan ons streven dat u nog de-
zelfde dag een afspraak krijgt. Wij verzoeken u te 
bellen met het specifieke praktijknummer van uw 
eigen huisarts. De assistente kan op die manier 
direct zien voor welke huisarts er wordt gebeld.  

• Voor uitslagen van urineonderzoek of besproken 
overleg met de huisarts bellen wij u terug na 
14.00 uur. Voor de uitslag van bloedonderzoek 

 of een foto kunt u ons bellen na 14.00 uur.
• Via www.mijngezondheid.net kunt u digitaal zelf 

een afspraak maken, een e-consult indienen of 
terugkoppeling krijgen van aangevraagde onder-
zoeken.

• Tevens vragen wij u nog steeds: draag een mond-
kapje, houd afstand en laat u testen bij de GGD 
(ook bij milde klachten). Neem Coronaklachten 
serieus, kom niet naar de praktijk, maar neem 

 telefonisch contact op. Wij zoeken dan samen 
met u naar de juiste vorm om u van dienst te 
kunnen zijn.

CORONA VACCINATIE
Uiteindelijk wordt er maar een beperkte groep door 
de huisarts gevaccineerd. Wij zijn betrokken bij het 
vaccineren van mensen tussen de 60 en 65 jaar en 
de groep tussen de 18 en 60 jaar, die normaliter 
in aanmerking komen voor de griepvaccinatie. 
Valt u niet binnen deze groep dan, hebben wij als 
huisartsen helaas geen enkele rol en kunnen ook 
niets betekenen bij uitzonderingen of afwijkende 
situaties. Hierover met de huisarts bellen heeft 
daarom geen zin. 


