
LEVER UW OUDE MEDICIJNEN IN
Heeft u restanten van medicijnen die u niet meer 
gebruikt of die over datum zijn? Of (on)gebruikte 
injectienaalden die u niet meer nodig heeft? Laat 
deze niet in uw huis rondslingeren maar lever ze in 
bij uw apotheek of bij het milieubrengstation in uw 
gemeente. Het voorkomt verwarring en verwisseling 
met uw huidige medicatie. Dat laatste is gevaarlijk en 
brengt vooral voor oudere en kwetsbare mensen grote 
gezondheidsrisico’s met zich mee. Ook kleine kinderen 
zien de veelal gekleurde pilletjes aan voor lekkere 
snoepjes terwijl het in feite klein chemisch afval is. 
Door oude en overtollige medicijnen in te leveren weet 
u bovendien zeker dat ze op milieuvriendelijke wijze 
worden vernietigd en niet in het milieu terechtkomen.

Dat laatste is een groeiend probleem. Zuiveringsin-
stallaties slagen er onvoldoende in om rioolwater 
voordat het geloosd wordt op het oppervlaktewater 
te ontdoen van medicijnresten. Het RIVM schat dat 
jaarlijks minstens 190 ton medicijnrestanten zo ons 
oppervlaktewater bereikt. Deze resten komen in het 
rioolwater terecht via poep en plas maar ook doordat 
mensen ongebruikte medicijnen door de gootsteen 
of de wc spoelen. Eenmaal in het oppervlaktewater 
zorgen de medicijnrestanten voor grote problemen. 
Ze vervuilen het oppervlaktewater, bedreigen de 
kwaliteit van ons drinkwater en zijn schadelijk voor 
de dieren en planten die in het water leven. Ze zorgen 
onder meer voor gedrags- en geslachtsverande-
ring bij vissen. Aan het uitpoepen en -plassen van 
medicijnen is vooralsnog weinig te doen. Aan het 
opruimen van oude medicijnrestanten wel: inleveren 
bij de apotheek of het milieubrengstation!

WERKWIJZE HUISARTS
Het is een hectische tijd geweest, maar Corona 
houdt ons nog steeds in de greep en neemt in 
aantallen helaas weer toe. Er moet regelmatig weer 
worden geïmproviseerd om Corona gerelateerde 
klachten te scheiden van de “gewone” klachten om 
iedereen te kunnen blijven helpen. Wij vragen u om 
uw medewerking! Heeft u klachten zoals hoesten, 
koorts, verkouden, keelpijn, hoofdpijn, geen geur/
smaak? Laat u zich dan testen via de GGD. Een 
thuistest bij reeds bestaande klachten is niet 
betrouwbaar. Het kan nog steeds, ondanks dat u 
volledig gevaccineerd bent, dat u Corona heeft. 

Onze assistentes werken volgens de NHG-Triagewij-
zer. Hiermee schatten zij de urgentie van uw zorgvraag 
in en bepalen ze op welke manier u het beste geholpen 
kunt worden. Waar mogelijk zullen zij een advies bie-
den, welke altijd door de huisarts wordt beoordeeld. 
Tevens proberen wij alternatieven te bieden in de vorm 
van een telefonisch consult, een foto versturen van de 
klacht ter beoordeling of wijzen op het e-mail consult. 
Via de website MijnGezondheid.net kunt u online 
gebruik maken van deze mogelijkheden. 

Ook kunnen we uitslagen van onderzoeken (met even-
tueel bijpassend advies) via MijnGezondheid.net aan 
u doorgeven. Op de website Thuisarts.nl kunt u over 
een groot aantal klachten veel informatie vinden en is 
mogelijk hiermee een doktersbezoek niet meer nodig.

Wij zijn de hele dag telefonisch bereikbaar, alleen 
voor het maken van afspraken kunt u bellen tussen 
8.00 uur en 11.00 uur. Wij doen dan onze uiterste 
best om u diezelfde dag nog in te plannen. Slechts 
een klein aantal tijdstippen kunnen vooruit gepland 
worden. Voor de uitslagen van bijvoorbeeld urineon-
derzoek wordt u gebeld door de assistente na 14.00 
uur. Voor spoedgevallen en overige zorgvragen zijn 
wij de gehele dag bereikbaar.

Zorgtips & Weetjes is een publicatie van Gezondheidscentrum Heerde die elke 
laatste dinsdag van de maand in de Schaapkooi 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 gezondheidspro-
blemen. Cliënten kunnen 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 Cesar-
therapie & Stressmanagement, Voedingsvoorlichting & Dieetadvies Vérian en 
Thuiszorg Vérian. Aan de achterzijde bevindt zich een bloedprikpost van Isala. 
Bloedprikken daar kan alleen op afspraak. Kijk voor meer informatie op onze 
website www.gezondheidscentrumheerde.nl.
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ERGOTHERAPIE
Zo lang mogelijk zelfstandig dagelijkse 
handelingen doen die voor u belangrijk zijn.

Ergotherapie is gericht op het weer mogelijk maken 
van dagelijkse handelingen, die niet en/of minder 
goed meer kunnen worden uitgevoerd als gevolg 
van een aandoening, beperking, ziekte of psychi-
sche klacht (bijv. een burn out). 

Doel van de ergotherapie is het terugkrijgen van die 
zelfstandigheid, zodat er weer sprake is van eigen 
regie over uw leven. Denk aan dagelijkse activiteiten 
zoals wassen en aankleden, zelfstandig kunnen ver-
plaatsen, het uitvoeren van bepaalde huishoudelijke 
taken, het bereiden en eten van maaltijden of (het 
verdelen van) energie bij vermoeidheidsklachten en/
of (chronische) pijnklachten. Een ergotherapeut kijkt 
mee met de activiteiten die voor de cliënt belangrijk 
zijn en waarbij problemen worden ervaren. Er kan 
advies gegeven worden en geoefend worden op het 
weer uitvoeren van activiteiten en hobby’s. 

Om activiteiten weer te kunnen uitvoeren kan er 
een nieuwe aanpak aangeleerd worden, ook kunnen 
hulpmiddelen ingezet worden. Enkele voorbeelden 
hiervan zijn rolstoelen, driewielfietsen en aangepast 
bestek. De ergotherapeut adviseert en helpt bij de 
aanschaf en het gebruik hiervan. Ergotherapie wordt 
voor 10 uur per jaar vergoed vanuit het basispakket 
van uw zorgverzekering. Het is niet nodig aanvullend 
verzekerd te zijn. De kosten worden eerst verrekend 
met uw eigen risico. Als u aanvullend verzekerd bent, 
krijgt u waarschijnlijk meer uren vergoed.

Ergotherapeuten Rianne en Mantanja helpen u graag!
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