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Ouder worden. Hoe doe ik dat goed?
De wens van de meeste senioren is om thuis te blijven 
wonen. Voor veel mensen betekent ouder worden op 
enig moment dat er zorg of ondersteuning nodig is.

Bij wie kunt u terecht en hoe regelt u dit op tijd?
De gemeente kan met u meedenken over voorzieningen 
als hulp bij het huishouden of vervoer. In Heerde kunt 
u hiervoor terecht bij STIP: (0578) 69 94 99. Advies is 
om tijdig het gesprek aan te gaan. De term WMO zal 
hier dan vallen, Wet Maatschappe lijke Onder steuning.
Als het moment aanbreekt dat u hulp nodig heeft bij 
persoonlijke verzorging, zal de wijkverpleging ingescha
keld kunnen worden. De wijkverpleegkundige gaat 
met u in gesprek en stelt een zorgplan op aan de hand 
van een indicatie. Deze zorg wordt betaald vanuit de 
zorgverzekering en is niet van invloed op uw eigen 
bijdrage.

Meer hulp nodig?
Het kan zijn dat u op den duur meer hulp nodig heeft, dan vanuit de zorgverzekering 
geleverd kan worden. Dit zal de wijkverpleegkundige met u bespreken. Dit wil niet 
zeggen dat u niet meer thuis kunt wonen, maar wel dat u een indicatie voor de Wet 
Langdurige Zorg (WLZ) nodig heeft. Zolang de zorg thuis betaalbaar en veilig geleverd 
kan worden, kunt u WLZ zorg thuis krijgen. Voor de geïndiceerde zorg betaalt u de 
wettelijke eigen bijdrage.

Zorg passend bij de situatie
Bij iedere levensfase horen verschillende woonwensen. Blijf het gesprek aan gaan 
met betrokken hulpverleners als u een WLZindicatie heeft en zorg thuis krijgt. Zo 
kunt u tijdig zelf de keuze maken voor een wachtlijst van een zorginstelling met de 
status “wachten uit voorzorg”. Dan bent u in beeld bij de zorgconsulent van de instel
ling van uw keuze. Samen bepalen jullie wanneer het tijd wordt dat u actief op de 
wachtlijst komt met als doel verhuizen. Voor advies over deze keuze kunt u terecht bij 
uw wijkverpleegkundige, casemanager, huisarts of POH. Een cliëntondersteuner van 
de gemeente kan eventueel helpen met het doen van de aanvraag.

Voor meer informatie:
Neem eens een kijkje op www.beteroud.nl.
U kunt hier een regelhulpgids en andere zaken downloaden.
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Fit en sterk door goed eten en drinken
Bij het ouder worden is goede voeding, samen met 
beweging, belangrijk voor het behoud van spierkracht 
en conditie. Misschien merkt u dat u minder ver kunt 
lopen dan voorheen of dat u meer moeite krijgt met 
dagelijkse dingen? Dit kan te maken hebben met uw 
voeding. Want als eten moeilijker wordt, kan dat lei
den tot tekorten en uiteindelijk tot ondervoeding. 
Een tekort aan energie en/of voedingsstoffen leidt tot 
gewichtsverlies en het slechter functioneren van het 
lichaam. Dit komt vooral door de afname van spier
massa.

Ondervoeding
Bent u de afgelopen 6 maanden meer dan 4 kg ongewenst afgevallen, dan kan er 
sprake zijn van ondervoeding.
Ondervoeding heeft een grote invloed op de gezondheid. De gevolgen kunnen zijn: 
verminderde weerstand, grotere kans op vallen, langzamer herstel na een operatie of 
ziekte, meer en ernstigere complicaties na een operatie, vertraagde wondgenezing, 
verhoogde kans op doorligwonden (decubitus), verminderde hart en longcapaciteit, 
lagere kwaliteit van leven en sociaal isolement.

Goede voeding en beweging
Maar wat is nu een goede voeding? En hoe kunt u ervoor zorgen dat u in beweging 
blijft? Op de website www.goedgevoedouderworden.nl vindt u informatie en advie
zen over zowel goede voeding, ondervoeding als beweging bij ouder worden.

Persoonlijk advies
Wilt u een persoonlijk voedings
advies van de diëtisten in Heerde, 
dan staan wij, Brenda Hovenga, 
Clarinda Telnekes en Cynthia 
Slothouber (op de foto van links 
naar rechts) voor u klaar. Bent u 
vanwege gezondheidsklachten 
niet in staat om op het spreekuur 
te komen, dan kunnen wij ook bij 
u aan huis komen. 
U kunt ons bereiken via dietist@
verian.nl of via de zorgcentrale 
(088) 12 63 126.
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Uw apotheek altijd binnen handbereik
De online service van een internetapotheek en de persoonlijke service van een dorps
apo theek. Beide vindt u bij Service Apotheek Heerde. Bij ons bestelt u uw medicij nen 
snel en eenvoudig online met de Service Apotheekapp. We brengen uw medi cijnen 
gratis bij u thuis als u slecht ter been bent en niet in staat om naar de apotheek te 
komen. Bij spoed doen we dat nog dezelfde dag. In alle andere gevallen haalt u uw 
medicijnen 24 uur per dag en 7 dagen in de week uit onze medicijnkluis. Deze kluis 
bevindt zich in de buitenmuur, links naast de hoofdingang van het gezondheidscen
trum. U bent natuurlijk ook van harte welkom in de apotheek, niet alleen voor het 
afhalen van medicijnen maar ook voor persoonlijk advies. Dat is de plus van Service 
Apotheek Heerde.

De Service Apotheekapp
Onze app maakt het leven met medicijnen 
makkelijker. Zo bevat deze een overzicht van 
de medicatie die u momenteel gebruikt. Han
dig bij een bezoek aan het zieken huis. En 
krijgt u daar een recept mee, dan kunt u dat 
met de app eenvoudig naar ons versturen 
door er een foto van te maken. Ook kunt u 
instellen op welke tijdstippen van de dag u 
medicijnen in moet nemen, en bijhouden dát 
u ze ingenomen hebt. Verder kunt u met de 
app veranderingen in uw medicijngebruik 
aan ons doorgeven. Wij controleren vervol
gens of dat veilig voor u is. En u vindt er 
betrouw bare infor matie over de medicijnen 
die u slikt. De app installeert u eenvoudig op 
uw telefoon of tablet. Zo heeft u uw apotheek 
altijd binnen handbereik!

Gratis
De Service Apotheekapp is gratis te downloaden in de App Store en Google Play. 
Meer weten? Ga naar www.apotheekheerde.nl en klik op ‘Makkelijk online je medi
cijnen regelen?’.

Internetapotheek is niet verplicht
Veel zorgverzekeraars bieden de mogelijkheid om medicijnen te bestellen bij een inter
netapotheek. Dat is niet verplicht. U hoeft dus niet van een internetapotheek gebruik 
te maken als uw zorgverzekeraar dit meldt. U mag ze ook bestellen en afhalen bij uw 
eigen vertrouwde apotheek.

http://www.apotheekheerde.nl
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info@apotheekheerde.nl
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Zuiniger omgaan met medicijnen: doet u mee?
In Nederland gooien we jaarlijks voor 100 miljoen euro aan 
ongebruikte medicijnen weg. Bijvoorbeeld omdat gebruikers 
zijn genezen, vervelende bijwerkingen ondervinden of om
dat het geneesmiddel niet het gewenste effect heeft. Naast 
een enorme geld en grondstoffenverspilling, vervuilt het 
weggooien van ongebruikte medicijnen ons milieu. Redenen 
genoeg dus om zuiniger om te gaan met medicijnen.

Waarom niet hergebruiken?
Apothekers mogen teruggebrachte, ongebruikte medicijnen niet aan andere patiën
ten meegeven tenzij ze zeker weten dat de medicijnen op de juiste wijze zijn bewaard. 
Vaak is dit niet met 100% zekerheid te zeggen. Heruitgifte brengt dan gezondheidsrisico’s 
met zich mee voor de nieuwe gebruiker. Gelukkig zijn er andere manieren om 
zuiniger en verantwoord met medicijnen om te gaan. We noemen er drie:

• Haal niet te veel medicatie in één keer. Zeker niet als u binnenkort een afspraak 
heeft met uw specialist. Vraag in dat geval bij een bestelling eenmalig om minder 
medicijnen. Uw medicijngebruik kan immers veranderen.

• Maak gebruik van onze gratis herhaalservice als u langdurig dezelfde medicatie 
gebruikt. Zelf bijhouden en aanvullen van uw voorraad is dan niet meer nodig. U 
krijgt van ons tijdig bericht als er nieuwe medicijnen voor u klaar staan. Zo heeft u 
altijd genoeg maar nooit te veel. Meer weten? Bel ons of vraag ernaar in de apotheek.

• Als we ouder worden, gaat ons lichaam anders reageren op medicijnen. Soms kan 
het dan beter zijn om minder van een bepaald medicijn in te nemen. Vraag een 
vrijblijvend gesprek aan met onze apothekers om te kijken of dat ook voor u geldt. 
Goed om te weten: minderen met medicatie gaat altijd in overleg met u en uw 
huisarts.

Wilt u meer weten over dit onderwerp? Scan 
de QRcode met uw mobiele telefoon en ga 
naar onze website.
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Valpreventie bij ouderen
Met het ouder worden neemt het uithoudings en reactievermogen af en vermin
dert de spiermassa. Valincidenten komen hierdoor vaker voor bij ouderen en kun
nen ernstige gevolgen hebben. Eén op de drie mensen boven de 65 jaar valt minstens 
1x per jaar. Elke 5 minuten belandt een 65plusser op de Spoedeisende Hulp na een 
valongeval. Dit is slechts 10% van het totaal aantal valongevallen van ouderen. 
Een val kan tot lichamelijk letsel leiden. Vaak ontstaat de angst om opnieuw te 
vallen. Het gevolg is dat activiteiten worden vermeden, waardoor het valrisico 
groter wordt. 

Wat weet u over valpreventie? Hier 6 handige tips om vallen te voorkomen:
• Train evenwicht en spierkracht  (zie kader hieronder en oefeningen hiernaast!)
 Een goed evenwicht is belangrijk, net als genoeg spierkracht. U kunt oefeningen 

doen om uw evenwicht en spierkracht te verbeteren. De kans dat u valt wordt 
hierdoor minder.

• Laat de medicijnen controleren
 Sommige medicijnen (of combinaties van medicijnen) zorgen ervoor dat er duizelig

heid optreedt of dat men zich slaperig voelt. Ook kunnen medicijnen zorgen voor 
slappe spieren en trager reageren. Daardoor is de kans op een val groter. Laat de 
medicijnen hierop controleren.

• Eet lekker en voedzaam
 Met lekker en gezond eten, komen de goede bouwstoffen binnen. Van belang zijn 

vol doende eiwitten en vitamine D. Zo blijven uw botten stevig, de gewrichten 
soepel en de spierkracht op peil

• Controleer de ogen
 Laat elk jaar uw ogen controleren door een optometrist of oogarts en volg de 

adviezen op. Want goed zien draagt bij aan een beter evenwicht.
• Zorg voor goed passende schoenen
 Wist u dat voeten veranderen als men ouder wordt? Controleer daarom de 

schoenen! Passen ze nog goed? En heeft u goede zolen en niet al te lange veters?
• Maak de woonomgeving veilig
 De woonomgeving kan vaak met een paar kleine aanpassingen een stuk veiliger 

wor den gemaakt. Onze fysio of ergotherapeut kijkt graag een keer met u mee!

Cursus Valpreventie “in Balans”
Ieder voor en najaar kunt u een valpreventiecursus volgen bij Fysio Heerde.
Op dinsdag 11 oktober 2022 start de eerstvolgende 10wekelijkse cursus.
Kijk hier voor op www.fysioheerde.nl/valpreventie.
Blijf overeind en voorkom vallen!

http://www.fysioheerde.nl


Valpreventie oefeningen

Oefening 1 – Losmakende oefening
• Zet uw voeten uit elkaar
• Buig uw knieën een beetje
• Zwaai de ene arm naar voren en 

de andere arm naar achteren
• Wissel van arm
• Doe dit een paar keer

TIP: Houd de schouders laag en 
beweeg uw knieën mee

Oefening 2 – Voet en enkeloefening
• Zet 1 voet iets naar voren, met 

uw hak op de grond
• Draai rondjes met uw voet (groot 

en langzaam)
• Draai rondjes de andere kant op
• Wissel van been

TIP: Lastiger maken? Maak rondjes 
met uw voet in de lucht

Oefening 3 – Oefening voor sterke benen
• Zit voorop uw stoel
• Druk uw voeten op de grond
• Breng uw boven lichaam naar 

voren
• Uw billen komen los van de stoel, 

het is alsof u opstaat
• Ga weer rustig zitten en herhaal

TIP: Variatie? Ga helemaal staan 
voor u weer gaat zitten en/of ga niet 
helemaal zitten, maar tik alleen met 
uw billen de stoel aan.

(0578) 69 63 63
info@fysioheerde.nl
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Zet uw voeten uit elkaar.  
Buig uw knieën een beetje. 

Zwaai nu uw achterste 
arm naar voren.  
Zwaai uw voorste arm 
naar achteren.  
Doe dit een paar keer. 

Zwaai de ene arm naar voren. 
Zwaai de andere arm naar 
achteren. 

Tip:
 houd uw schouders laag.
 uw knieën bewegen mee.

1

3

2

Losmakende oefeningen      
Met één arm naar voren zwaaien en 
één arm naar achteren (wisselzwaai)

Zet één voet iets naar voren. 
Uw hak (hiel) is op de grond. 
Draai rondjes met uw voet.

Draai rondjes de andere kant 
op. Wissel van been.

1 2

Voet- en enkeloefeningen
Met de voeten cirkelen

Tip:
 maak de rondjes langzaam en groot.
 lastiger maken? Maak rondjes met uw voet in de lucht. 

Ga voorop de stoel zitten. 

Ga rechtop staan. Ga weer 
zitten. Doe dit een paar keer.

Buig uw bovenlichaam naar 
voren. 
Schouders boven de knieën. 
Kijk naar voren. 
Duw uw hakken (hielen) in  
de grond. 

Tip:
 heeft u even stil gezeten? Beweeg eerst uw benen.  

Beweeg uw voeten op en neer. Strek uw benen een paar 
keer in de lucht.

 sta langzaam op. Blijf even staan voordat u gaat lopen.

1

3

2

Opstaan

Zet uw voeten uit elkaar.  
Buig uw knieën een beetje. 

Zwaai nu uw achterste 
arm naar voren.  
Zwaai uw voorste arm 
naar achteren.  
Doe dit een paar keer. 

Zwaai de ene arm naar voren. 
Zwaai de andere arm naar 
achteren. 

Tip:
 houd uw schouders laag.
 uw knieën bewegen mee.
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Losmakende oefeningen      
Met één arm naar voren zwaaien en 
één arm naar achteren (wisselzwaai)

Zet één voet iets naar voren. 
Uw hak (hiel) is op de grond. 
Draai rondjes met uw voet.

Draai rondjes de andere kant 
op. Wissel van been.

1 2

Voet- en enkeloefeningen
Met de voeten cirkelen

Tip:
 maak de rondjes langzaam en groot.
 lastiger maken? Maak rondjes met uw voet in de lucht. 

Ga voorop de stoel zitten. 

Ga rechtop staan. Ga weer 
zitten. Doe dit een paar keer.

Buig uw bovenlichaam naar 
voren. 
Schouders boven de knieën. 
Kijk naar voren. 
Duw uw hakken (hielen) in  
de grond. 

Tip:
 heeft u even stil gezeten? Beweeg eerst uw benen.  

Beweeg uw voeten op en neer. Strek uw benen een paar 
keer in de lucht.

 sta langzaam op. Blijf even staan voordat u gaat lopen.
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Opstaan
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Ook gevestigd in Gezondheidscentrum Heerde

Muevo Cesartherapie & 
Stressmanagement
g (0578) 69 51 16
e info@muevo.nu
k www.muevo.nu

Innofeet Podotherapie
g (088) 03 13 000
e info@innofeet.nl
k www.innofeet.nl

Bloedafname Isala / Oogfoto locatie
In de mobiele unit aan de achterzijde van het Gezondheidscentrum 
kunt u (op afspraak) bloed laten prikken of een oogfoto/funduscopie 
laten maken. 
Bloedafname: Maandag, dinsdag en donderdag tussen 08.00 en 
10.00 uur. U dient eerst telefonisch een afspraak te maken via 
telefoonnummer (088) 62 42 377.
Oogfoto: Woensdag en vrijdag. U dient eerst een online afspraak te 
maken via https://medrieheerde.libersy.com.

GESPONSORD DOOR

@gcheerde

Volg ons op social media
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