ZORGTIPS & WEETJES
GEZONDHEIDSCENTRUM HEERDE

UW EERSTE AANSPREEKPUNT BIJ
GEZONDHEIDSVRAGEN EN -PROBLEMEN

ALS HET OM UW GEZONDHEID GAAT
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 centrum het eerste aanspreekpunt als het gaat om gezondheidsvragen en -problemen. Wij werken nauw
met elkaar samen als uw gezondheid dat vereist.

Huisartsen
Heerde

(0578) 69 81 80
info@huisartsenheerde.nl
www.huisartsenheerde.nl

In het centrum zijn naast Apotheek Heerde, Fysiotherapeutisch Centrum Heerde
en Huisartsen Heerde, Muevo Cesartherapie & Stressmanagement, Innofeet,
Voedingsvoorlichting & Dieetadvies Vérian en Thuiszorg Vérian gevestigd. Aan
de achterzijde van het gezondheidscentrum bevindt zich in een mobiele unit een
bloedprikpost van Isala. Bloedprikken daar kan alleen op afspraak. Kijk voor de
contactgegevens van alle zorgaanbieders op www.gezondheidscentrumheerde.nl.

(0578) 69 27 90
info@apotheekheerde.nl
www.apotheekheerde.nl

(0578) 69 63 63
info@fysioheerde.nl
www.fysioheerde.nl

NIEUWE WEBSITE

LEVE HET GENEESMIDDEL

DE ONLINE FYSIOTHERAPIE CHECK

De afgelopen maanden is er druk gewerkt aan het

Medicijnen leveren een belangrijke bijdrage aan onze

Op Hierhebikpijn.nl kunt u gratis uw klachten laten

realiseren van een nieuwe website. Neem gerust een

gezondheid. Ze zorgen ervoor dat ziekteklachten

controleren door middel van een interactieve fysio-

kijkje op www.huisartsenheerde.nl om meer (ach-

verdwijnen, verminderen of zelfs worden voorkomen.

therapie check. Door de vragen in de fysiotherapie

tergrond) informatie te vinden over de praktijk en de

Dat we ons ﬁtter en gezonder voelen. Medicijnen dra-

check te beantwoorden en de tests uit te voeren,

mogelijkheden binnen de praktijk. Wij gebruiken onze

gen daardoor in hoge mate bij aan ons welbevinden.

worden uw klachten vergeleken met de meest voor-

website ook om u te informeren over actuele zaken,

Veel mensen kunnen niet zonder. Dagelijks de juiste

komende fysiotherapeutische aandoeningen

dit om de telefoonlijn minder te belasten.

medicijnen innemen, maakt voor hen een wereld van
verschil.

Indicatie van de lichamelijke klachten
De check geeft een indicatie van de aandoening (en)

Mensen met hooikoorts die normaal veel last hebben

waar u mogelijk mee te maken heeft. Iedere aandoe-

van niesbuien, een loopneus en jeukende, branderige

ning is uitgebreid beschreven op basis van recente

ogen komen dankzij cetirizine het hooikoortsseizoen

wetenschappelijke literatuur. De fysiotherapie check

door met aanzienlijk minder klachten. Ze kunnen

wordt regelmatig aangevuld met aandoeningen en

in deze periode er normaal op uit en hoeven niet

nieuwe inzichten binnen de fysiotherapie.

noodgedwongen binnen te blijven. Een pilletje per
dag is voldoende.

VAKANTIE
De vakantie staat voor de deur, in de weken 29 t/m
34 (19 juli t/m 27 augustus) zijn wij in de ochtend tot
11.00 uur bereikbaar voor het maken van afspraken
en overleg. In de middag zullen wij alleen bereikbaar
zijn voor spoed en zaken die niet kunnen wachten tot
de volgende werkdag. Het kan voorkomen dat u in de
vakantieperiode door een waarnemer van uw eigen
huisarts wordt gezien.

Mensen met diabetes type 2 kampen met klachten

Doe de check

zoals veel dorst hebben, veel moeten plassen en moe

Geef aan waar u pijn of beperkingen heeft; beant-

Tevens attenderen we u graag nogmaals op het

zijn. Ook hebben ze vaak last van kortademigheid en

woord een aantal vragen. De check duurt slechts vijf

gebruik van de vele digitale mogelijkheden zoals:

infecties die steeds terugkomen. Zij zijn gebaat bij

à tien minuten. De uitslag geeft een voorlopige indi-

metformine. Dat zorgt dat de lever minder glucose

catie omtrent uw klachten. Hierhebikpijn.nl is geen

aanmaakt en de lichaamscellen gevoeliger worden

vervanging voor een bezoek aan de huisarts en/of

voor insuline. Het verlaagt hoge bloedsuikers die

fysiotherapeut. Neem altijd eerst contact op met uw

schade kunnen veroorzaken aan hart, ogen, nieren

specialist voordat u conclusies trekt uit de informatie

en voeten. Een ander medicijn dat bij type 2 gebruik

op Hierhebikpijn.nl. U heeft geen verwijsbrief nodig

wordt, is gliclazide dat de alvleesklier stimuleert

voor de fysiotherapeut. Wij helpen u graag!

www.MijnGezondheid.net
www.thuisarts.nl

insuline af te geven aan het bloed. Beide medicijnen
zorgen ervoor dat diabetici minder beperkingen
ondervinden van hun ziekte en zich prettiger voelen.

www.gezondheidscentrumheerde.nl
Brinklaan 7 t/m 15
@gcheerde

U kunt de online check ook doen via onze website
www.fysioheerde.nl/aandoeningen

Gesponsord door:

