
LEVE HET GENEESMIDDEL
Medicijnen zorgen ervoor dat ziekteklachten 
verdwijnen, verminderen of worden voorkomen. 
Ze maken dat we ons fitter voelen en leveren een 
belangrijke bijdrage aan onze gezondheid en ons 
welbevinden. Dagelijks de voorgeschreven medicij-
nen op de afgesproken wijze innemen, zorgt voor 
patiënten voor een wereld van verschil. Of kan dat 
zorgen, bijvoorbeeld bij een tekenbeet.

In ons land is gemiddeld 1 op de 5 teken besmet 
met de bacterie Borrelia die borreliose veroorzaakt, 
of zoals het in de volksmond heet, de ziekte van 
Lyme. Lyme is lastig te herkennen omdat het tal van 
klachten kan veroorzaken zoals gewrichtsklachten, 
hartkloppingen, hoofd- en spierpijn, en pijnscheuten 
in arm, been of romp. Hoewel slechts 2 á 3 procent 
van de mensen die gebeten wordt door een teek 
Lyme krijgt, is het verstandig om na een beet pre-
ventief doxycycline te gebruiken. Dit antibioticum 
remt de groei van bacteriën zoals Borrelia. 

Naast bacteriën kunnen in ons lichaam wormen 
voorkomen. Denk bijvoorbeeld aan aarsmaden en 
lint-, spoel- en zweepwormen in de darmen. Meestal 
merkt u daar niets van en blijven ze uit zicht totdat 
u ze in uw poep aantreft. Een goed medicijn tegen 
verschillende worminfecties is mebendazol. Het 
doodt wormen, wormeieren en larven van wormen 
en helpt onder meer tegen aarsmaden, (varkens)
lintwormen en mijn-, spoel- en zweepwormen.
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CONTACT HUISARTSEN
De assistente staat u als eerste te woord wanneer 
u naar de praktijk belt. U helpt ons er mee als u ook 
daadwerkelijk het nummer van uw eigen huisarts belt. 

Om ervoor te zorgen dat u op de juiste manier wordt 
geholpen, zal de assistente naar de reden van de 
afspraak informeren en eventueel aanvullende vragen 
stellen. De assistente doet dit in opdracht van uw 
huisarts. Zij is opgeleid om na het verhelderen van 
uw hulpvraag  zelfstandig advies te geven of door te 
verwijzen naar de meest passende medewerker in  
de praktijk. Dit kan een collega assistente,  
praktijkondersteuner of de huisarts zijn. 

Tevens heeft elke huisartspraktijk voor minimaal  
1 dag in de week een waarnemer in dienst. In 
september start dokter Brouwer weer met een arts in 
opleiding. U kunt dus ook wel eens een ander gezicht 
dan uw eigen huisarts tegenkomen in de spreek-
kamer. Wilt u meer zaken zelf online regelen? Maak 
dan gebruik van https://mijngezondheid.net. Hier 
kunt u een afspraak maken, herhaalrecepten bestel-
len, een vraag stellen (eventueel met foto), bloeddruk 
curves doorgeven aan uw praktijkondersteuner, etc.
Kijk dan eens op : 

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 aan-
spreekpunt als het gaat om gezondheidsvragen en -problemen. Cliënten mogen  
rekenen op laagdrempelige en passende eerstelijnszorg van hoge kwaliteit,  
volgens de laatste inzichten en richtlijnen.

In het centrum zijn de volgende zorgaanbieders gevestigd: Apotheek Heerde,  
Fysiotherapeutisch Centrum Heerde, Huisartsen Heerde, Innofeet, Muevo 
Cesartherapie & Stressmanagement, Voedingsvoorlichting & Dieetadvies Vérian  
en Thuiszorg Vérian. Aan de achterzijde bevindt zich een bloedprikpost van  
Isala. Bloedprikken kan alleen op afspraak. Kijk voor meer informatie op  
www.gezondheidscentrumheerde.nl.

ALS HET OM UW GEZONDHEID GAAT 

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

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

(0578) 69 63 63
info@fysioheerde.nl
www.fysioheerde.nl
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INLOOPSPREEKUUR WEER VAN START
Heeft u last van uw enkel of achillespees? Of een 
gevoelige elleboog of pijn in uw knie, schouder of rug? 
Neem het zekere voor het onzekere. Laat uw klachten 
bekijken door een ervaren fysiotherapeut en ontvang 
vrijblijvend advies wat u het beste kunt doen aan uw 
klacht(en). 

Maandag 6 september gaat ons wekelijkse inloop-
spreekuur weer van start. Iedere maandag van  
18.00-19.00 uur kunt u langskomen voor gratis advies. 
Blijf vooral niet te lang doorlopen met uw pijnklachten 
of blessures. Wij helpen u graag!

Huisarts 
Wartanian
0578-6981182

Huisarts
Brouwer
0578-698183

Huisarts 
de Ruiter
0578-698184

Huisarts
Luiting
0578-698185

Huisarts 
Roseboom
0578-698186

Directe Toegang Fysiotherapie / Ergotherapie
Wist u dat u géén verwijsbrief nodig heeft voor de 
fysio- en ergotherapeut? Natuurlijk mag u nog altijd 
eerst een afspraak maken bij de huisarts, maar in 
principe hoeft het niet meer. Dat heeft voordelen.  
Zo komt u ‘direct’ bij de specialist in beweging terecht, 
waardoor u meteen kunt beginnen met het werken aan 
uw herstel.

Een verwijsbrief van een (huis)arts is WEL  
noodzakelijk in de volgende gevallen:
• bij chronische aandoeningen
• na een operatie 
• bij aan-huis-bezoek van de fysiotherapeut en  
• bij Covid-herstelzorg*.
* Er is een verwijzing nodig wanneer u gebruik wilt  
maken van de regeling van de overheid. Zonder  
verwijzing kunnen uw behandelingen eventueel 
vergoed worden vanuit een aanvullende verzekering. 
Check hiervoor uw zorgverzekering!
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