
ONLINE MEDICIJNEN BESTELLEN?
Als u langere tijd dezelfde medicijnen gebruikt dan 
moet u om de zoveel tijd een nieuwe voorraad bestel-
len. Dat herhalen zoals wij dat noemen, kan op vijf 
manieren, afhankelijk waar uw voorkeur naar uitgaat:

1. Via de Herhaalservice
Als u gebruikt maakt van deze gratis service, zorgen 
wij dat er tijdig een nieuwe voorraad medicijnen voor 
u klaarligt. En wij mailen u als u deze kunt afhalen.

2. Via de Service Apotheek app
Open de app en ga naar uw medicatieoverzicht. Hier 
kunt u snel en veilig nieuwe medicijnen aanvragen. U 
kunt ons ook een foto van uw medicijndoosje sturen.

3. Via het herhaalnummer op het medicijndoosje
Ga naar onze website, naar  
www.serviceapotheek.nl/heerde/herhalen 
Vul het herhaalnummer in en de vier cijfers van uw 
geboortejaar, en klik op Verstuur.

4. Via uw persoonlijk dossier
Log met uw DigiD gegevens in op uw persoonlijk 
dossier op onze website, of met uw gebruikersnaam 
en wachtwoord. Ga naar Medicatie bestellen en vraag 
gemakkelijk nieuwe medicijnen aan.

5. Via de Digitale Receptenlijn 
Op het telefoonnummer (0578) 70 02 22 kunt u 24 uur 
per dag en 7 dagen per week herhaalmedicijnen
aanvragen door het intoetsen van het herhaalnummer 
en uw geboortejaar.

DIGITAAL JOUW GEGEVENS EN  
UITSLAGEN INZIEN, EEN AFSPRAAK 
MAKEN OF E-CONSULT STUREN?
Huisartsen Heerde werkt al langere tijd met  
Mijngezondheid.net en de MedGemak app. Deze app 
werkt eenvoudig op je telefoon, tablet of computer. 
Het is veilig in gebruik. Op deze manier heb je 24 uur 
per dag, 7 dagen per week toegang tot je medische 
gegevens en uitslagen. Je hoeft dus niet te wachten 
tot je ons kunt bellen.

Toegang gaat via DigiD. Ook voor kinderen kan een 
DigiD aangevraagd worden.

Met Mijngezondheid.net en de MedGemak app kun je:
•  Herhaalmedicatie aanvragen
•  Een bericht naar ons sturen, inclusief foto
•  Een afspraak inplannen
•  Uitslagen van bloedonderzoek inzien
•  Bijsluiter lezen, via apotheek.nl
•  Thuisarts.nl raadplegen
•  Raadpleeg ‘’Moet ik naar de dokter.nl’’ voor advies 
•  Een inneemwekker instellen

Zorgtips & Weetjes is een publicatie van Gezondheidscentrum Heerde die 
eenmaal per 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 gezondheidsproblemen. 
Cliënten kunnen rekenen op laagdrempelige en passende eerstelijnszorg van hoge 
kwaliteit, volgens de laatste inzichten en richtlijnen.

Op vrijdag 24 en vrijdag 31 december sluiten de apotheek en de  
fysiotherapiepraktijk om 16.00 uur. De huisartsenpraktijk sluit om 17.00 uur.  
Op eerste kerstdag en op nieuwjaarsdag zijn wij gesloten. Voor spoedgevallen 
buiten onze openingstijden kunt u terecht bij de Huisartsenpost Zwolle  
(Tel. 0900 333 63 33) en bij de Spoedapotheek (Tel. 038 424 54 74).  
Bel 112 voor spoedeisende hulp bij direct levensbedreigende situaties.

ALS HET OM UW GEZONDHEID GAAT GEWIJZIGDE OPENINGSTIJDEN FEESTDAGEN
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info@huisartsenheerde.nl
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www.apotheekheerde.nl

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

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

Fijne feestdagen en een gelukkig en gezond 2022.
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TEVREDENHEIDSONDERZOEK
De gezondheid van onze patiënten staat voorop en 
onze praktijk is constant bezig om de zorgverlening 
te optimaliseren. Ondanks alle Corona-maatrege-
len en mede daardoor een langere wachttijd dan 
gebruikelijk, zijn we ontzettend blij met uw positieve 
klantervaringen.

Patiënten ontvangen na afloop van een behandel-
traject een Qualiview-enquête over hun ervaring 
met betrekking tot contact, behandelplan en onze 
praktijk in het algemeen. Afgelopen 12 maanden 
zijn wij beoordeeld met een gemiddelde van 9,1.  
We zijn hier ontzettend trots op! In het nieuwe 
jaar gaat ons team zijn uiterste best doen om zich 
verder te ontwikkelen en te zorgen dat onze service 
en kwaliteit behouden blijven.

VERGOEDING FYSIOTHERAPIE 2022
Bedenk bij het kiezen van een aanvullende  
verzekering goed of u fysiotherapie nodig heeft 
in 2022 en hoeveel behandelingen dat ongeveer 
zullen zijn. Vanuit de basisverzekering ontvangt u 
namelijk géén vergoeding voor fysiotherapie, alleen 
bij een aantal chronische aandoeningen. Het aantal 
behandelingen dat door zorgverzekeraars vergoed 
wordt vanuit een aanvullende verzekering varieert 
van 6 tot 52 behandelingen. 

Maak gebruik van een zorgverzekering vergelijker. 
Daarvan zijn er verschillende. Bijvoorbeeld van de  
Consumentenbond, Independer, Pricewise of 
Zorgkiezer.
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