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uw eerste aanspreekpunt bij gezondheidsvragen en -problemen



Een afspraak maken
Onze praktijk is elke werkdag geopend van
08.00 – 17.00 uur.
Wilt u een afspraak maken? Neem dan tussen 8.00 en 
10.00 uur contact op met de assistente via het nummer 
van uw eigen huisarts. Wij proberen u dan nog 
dezelfde dag in te plannen op het spreekuur. Een 
beperkt aantal plekken zijn maar vooruit te 
plannen door de assistentes.
Heeft u een andere vraag, of belt u voor een uitslag? 
Neem dan contact op tussen 14.00 en 17.00 uur.
U kunt op elk moment via mijngezondheid.net een 
afspraak inplannen. U dient zich dan wel eerst aan 
te melden voor deze dienst.
Heeft u buiten de openingstijden een spoedgeval? 
Bel dan de huisartsenpost Zwolle via (0900) 333 63 33.

info@huisartsenheerde.nl  e
www.huisartsenheerde.nl  k

g  Wartanian 69 81 82
g  Brouwer 69 81 83
g  de Ruiter 69 81 84
g  Rozeman 69 81 85
g  Roseboom 69 81 86

Het team
• 5 huisartsen; elke 

huisarts heeft een 
dag(deel) een waarnemer

• 3 huisartsen in opleiding
• 1 praktijkmanager
• 1 coördinerend assistente
• 12 assistentes
• 9 verschillende 

praktijkondersteuners 
Somatiek, GGZ en 
Ouderen

• Tevens zijn wij een 
opleidingspraktijk voor 
BOL/BBL stagiaires

Urineonderzoek
Wilt u uw urine laten checken door de huisarts? Houd rekening met het volgende:
• Vang uw urine op in een schoon en goed sluitend geschikt potje. Schrijf uw 

naam, geboortedatum en adres op het etiket
• De eerste ochtendurine is het meest geschikt om te controleren of u een 

blaasontsteking heeft
• Bewaar de urine in de koelkast
• Lever uw urine voor 11.00 uur in bij de middelste balie. Dan heeft u dezelfde dag 

nog uitslag

Extra binnen de praktijk
• Oogfoto’s worden op afspraak gemaakt in de witte unit achter het pand
 U kunt de afspraak maken via de website: https://medrieheerde.libersy.com
• Bloedprikken kan bij de Isala priklocatie op afspraak in de witte unit achter het 

pand op maandag, dinsdag en donderdag tussen 08.00 en 10.00 uur.
 U kunt een afspraak maken via telefoonnummer: (088) 62 42 377
• Wondpoli in samenspraak met de Isala op vrijdag
• Buikechografie op verwijzing van de eigen huisarts om onder andere de galblaas, 

de aorta, de lever, de blaas en de ligging van de spiraal bekijken
• Vasectomie op afspraak

• Via mijngezondheid.net
• Via de website van Apotheek Heerde

• Via de receptenlijn (0578) 70 02 22
• Via de herhaalservice van de apotheek

Hoe kan ik een herhaalrecept aanvragen?
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(0578) 69 27 90
info@apotheekheerde.nl

www.apotheekheerde.nl

Apotheek Heerde: Uw eigen huisapotheek ‘om de hoek’ waar de 
medewerkers u kennen en u de medewerkers kent.

Uw gezondheid is ook onze zorg. Vooral als het om uw medicijnen gaat
Apotheek Heerde is hét adres als het om medicijnen gaat. U kunt bij ons terecht voor 
onafhankelijk en persoonlijk advies over het gebruik van medicijnen. Wij zorgen dat 
u de medicatie krijgt die past bij uw persoonlijke situatie. Bijvoorbeeld als u 
verschillende medicijnen tegelijkertijd gebruikt of als er sprake is van een allergie. Bij 
de afgifte van medicijnen controleren wij hier zorgvuldig op. Ook kunt u bij ons 
terecht voor advies en de aanschaf van inhalatoren.

Naast de 4 apothekers bestaat het apothekersteam uit 16 apothekersassistenten, 3 
bezorgers en 1 administratief medewerkster. Samen staan we op werkdagen van 8.00 
tot 17.30 uur voor u klaar. En voor spoedgevallen op zaterdag van 10.00 - 12.00 uur.
Uw medicijnen kunt u 24 uur per dag en 7 dagen per week uit onze medicijnkluis halen.

Medicatiegesprekken
Mensen die meerdere medicijnen per dag gebruiken, of die hun medicijngebruik 
willen minderen, nodigen wij graag uit voor een medicatiegesprek. Tijdens dat 
gesprek nemen we uw medicatie door en krijgt u advies en tips over het gebruik. 
Ook bekij ken we of het nodig is dat u alle medicijnen blijft gebruiken. Naarmate we 
ouder worden, gaat ons lichaam namelijk anders reageren op medicijnen. Eventuele 
wijzigingen in uw medicijngebruik gaan altijd in goed overleg met u en uw huisarts.

Esther Rozendal-Jansen Ruud TimmermanJuliëtte Touwen-Spronk Marieke Vegter-Bagerman

Uw apothekers

  www.facebook.com/apotheekheerde   www.instagram.com/apotheekheerde



(0578) 69 63 63
info@fysioheerde.nl

www.fysioheerde.nl
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Directe Toegang Fysiotherapie en Ergotherapie
Wist u dat u zonder verwijzing naar de fysio- en ergotherapeut kunt?
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 bij: chronische aandoeningen, 
na een operatie, na een (onge)val en bij aan-huis-bezoek van de therapeut.

Vergoeding fysiotherapie
Fysiotherapeutisch Centrum Heerde heeft contracten met alle zorgverzekeraars.
In principe wordt fysiotherapie niét vergoed vanuit de basisverzekering, u heeft hier voor 
dus een aanvullende zorgverzekering nodig! 
Alleen in de volgende gevallen vergoedt de verzekering wél vanuit het basispakket:
1) chronische patiënten (vanaf de 21ste behandeling) en 2) kinderen tot 18 jaar voor 
max. 18 behandelingen per jaar. Check voor alle zekerheid altijd uw zorgverzekering!

Inloopspreekuur
Iedere maandag van 18.00 tot 19.00 uur houden wij een gratis inloopspreekuur.
Eén van onze fysiotherapeuten bekijkt uw klacht en geeft vrijblijvend advies.
Blijf vooral niet te lang doorlopen met aanhoudende klachten: wij helpen u graag!

Sport- en beweeggroepen
Onze praktijk beschikt over een eigen sportzaal, waar men kan deelnemen aan diverse 
FysioSport-groepen. Onder begeleiding van een ervaren therapeut volgt u een per soon lijk 
trainingsschema om uw gezondheid op peil te houden (en te verbeteren). U kunt 
eventueel ook zelfstandig als “vrije sporter” bij ons terecht.
Daarnaast verzorgen wij beweeggroepen voor jeugd en ouderen en worden er
regel matig cursussen georganiseerd zoals Valpreventie.

Specialisaties & behandelmethoden
• Ademhalingstherapie
• Covid-19 herstelzorg
• Dry Needling
• Echografie
• Ergotherapie
• Geriatriefysiotherapie

• Handtherapie
• Kaakfysiotherapie
• Kinderfysiotherapie
• Leefstijlcoaching (GLI)
• Manuele therapie
• Medical Taping

• Neurologische therapie
• Oedeemfysiotherapie
• Podotherapie
• Revalidatietrajecten
• Shockwave
• Sportfysiotherapie

  @fysioheerde   @fysio.heerde



Ergotherapie
Ergotherapie is gericht op het weer mogelijk maken van normale dagelijkse hande lingen 
die niet meer kunnen worden uitgevoerd als gevolg van een aandoening, beperking 
of ziekte. De therapie richt zich niet op de aandoening, beperking of ziekte zelf maar 
op de praktische gevolgen ervan. Doel van de ergotherapie is het terugkrijgen van die 
zelfstandigheid, zodat er weer sprake is van eigen regie over uw leven. Denkt u hierbij 
aan bijvoorbeeld wassen en aankleden, zelfstandig kunnen verplaatsen, het 
uitvoeren huishoudelijke taken; (het verdelen van) energie bij vermoeidheidsklachten 
en/of (chronische) pijnklachten.

Kinderfysiotherapie
Het belang van bewegen en sport is alom bekend. Ieder kind zou zich binnen zijn/haar 
eigen mogelijkheden optimaal moeten kunnen ontwikkelen op het gebied van bewegen 
en sport. Als een kind hier problemen bij ervaart, is de kinderfysiotherapeut bij uitstek 
dé expert die kan helpen. Ieder probleem en elke hulpvraag heeft een speciale 
behan deling nodig, passend bij de leeftijd van baby, peuter/kleuter, schoolkind of 
jongere (t/m 16 jaar).

(0578) 69 63 63
info@fysioheerde.nl
www.ergoheerde.nl
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Specialisaties
• Advies hulpmiddelen
• Energiemanagement
• Covid-19 revalidatie
• Lig- en zitproblematiek
• Geheugenproblematiek
• NAH (Niet Aangeboren Hersenletsel)

• WLZ (Wet Langdurige Zorg)
• WMO (Wet Maatschappelijke
 Ondersteuning)
• Advies levensloopbestendige woning
• Rijvaardigheidstraining
 (bv. scootmobiel, driewielfiets)

Specialisaties
• Voorkeurshouding
• Orthopedische klachten
• Motorische achterstand/DCD

• Sportblessures
• Schrijfproblematiek
• Kindermanueel therapie

(0578) 69 63 63
info@fysioheerde.nl

www.kinderfysioheerde.nl
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Bent u op zoek naar een betrouwbare en veelzijdige 
zorgverlener? Vérian biedt u zorg dichtbij, innovatief en 
met een warm hart! Wij kennen geen wachtlijst. Met 
een frisse kijk op zorg en een groot diensten aanbod 
leveren wij zorg op maat. Uw wensen en behoeften 
worden gehoord; bij Vérian staat de cliënt centraal. 
24 uur per dag, 7 dagen in de week.

(088) 126 3 126
welkom@verian.nl

www.verian.nl
www.werkenbijverian.nl
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Wat bieden wij?
• Verpleging en verzorging
• Specialistische zorg
• Huishoudelijke 

ondersteuning
• Nacht- en waakzorg
• Diëtetiek
• Thuisbegeleiding
• Jeugdgezondheidszorg
• Vérian Voordeel Pakket
• Personenalarmering
• Hulpmiddelen

Onze specialisaties
• Wond
• Stoma
• Long
• Palliatieve en terminale 

zorg
• Niet Aangeboren 

Hersenletsel
• Diabetes
• Oncologie
• Dementie en kwetsbare 

ouderen
• Continentiezorg
• Technoteam voor 

complexe verpleging

Wat zijn de kosten?
Voor wijkverpleging bent u geen eigen bijdrage 
verschuldigd en hiervoor geldt geen eigen risico. 
Wanneer u een Wlz-indicatie heeft, betaalt u wel 
een eigen bijdrage.
Voor het consult of huisbezoek van de 
gespecialiseerd verpleegkundige worden geen 
kosten in rekening gebracht. Zorgverzekeraars 
vergoeden (een deel) van de kosten voor 
zorgproducten en/of hulpmiddelen. Informeer 
goed bij uw verzekeraar waar u voor verzekerd 
bent en wat de voorwaarden zijn.

Onze bereikbaarheid
Wijkverpleging
Elke werkdag kunt u vanaf 14:00 uur bij ons 
kantoor in Gezondheidscentrum Heerde 
binnenlopen voor al uw vragen omtrent zorg.

Voedingsvoorlichting & Dieetadvies Vérian
Cliënten kunnen een afspraak maken via de website, telefonisch of via E-mail.
E-mail: dietist@verian.nl

Wij adviseren over voeding:
• na een operatie of tijdens ziekte
• bij over- of ondergewicht
• bij voedselallergieën of intolerantie
• bij maag- en/of darmklachten 

(bijvoorbeeld FODMAP)
• bij longziekten, zoals COPD
• bij nierziekten
• bij sondevoeding

• bij chronische aandoeningen, zoals 
hart- en vaatziekte of diabetes

• tijdens en na de zwangerschap
• bij kinderen
• bij kanker
• bij een vegetarisch of alternatief 

voedingspatroon



(0578) 69 51 16
info@muevo.nu

www.muevo.nu
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Margreet Tombrock-Hofmeijer
• Psychosomatisch Oefentherapeut
• Psychosociaal Therapeut
• Stressmanagement en
 Re-integratiedeskundige

Mieke Poppema
• Oefentherapeut Cesar
• Chronisch pijntherapeut
• Slaapoefentherapeut

Wij zijn kwaliteitsgeregistreerd en hebben contracten met alle zorgverzekeraars 

Gezondheidscentrum, Brinklaan 9, 8181 EA, Heerde
Ingang begane grond – 10 meter rechts van de hoofdingang

Wij helpen u graag!
Bij Muevo kunt u terecht voor behandeling 
en begeleiding op het gebied van:
• Houding en beweging
• Klachten aan het bewegingsapparaat
• Chronische/langdurige pijn
• Slaapproblemen
• Psychosomatische klachten, SOLK/ALK
• (Werk)stress, Burn-out
• Traumaverwerking, Brainspotting
• Re-integratie begeleiding

Naast individuele behandelingen geven wij 
ook groepslessen en cursussen:
• Beter Slapen 
• Beter Bewegen
• Balans in Evenwicht
• Themawandelingen



GESPONSORD DOOR

@gcheerde

Volg ons op social media

Gezondheidscentrum Heerde wil voor de 
inwoners van Heerde, Hoorn, Veessen en 
Vorchten het eerste aanspreekpunt zijn bij 
gezondheidsvragen en -problemen. Daarom 
werken in het centrum vakbekwame 
zorgprofessionals uit verschillende disciplines 
die nauw met elkaar samenwerken als uw 
gezondheid dat vereist. Zorgvragers krijgen bij 
ons op laagdrempelige en persoonlijke wijze 
passende eerstelijnszorg van hoge kwaliteit. 
Wij werken volgens de laatste inzichten en 
richtlijnen. Verspilling wordt zoveel mogelijk 
voorkomen. Zorginnovaties worden door ons 
met veel aan dacht gevolgd en bij bewe zen 
doelmatigheid toegepast.

Gezondheidscentrum Heerde is 
rolstoeltoegankelijk en gemakkelijk bereikbaar, 
ook met het openbaar vervoer. In de directe 
omgeving zijn voldoende parkeerplaatsen.

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

Ook gevestigd in 
Gezondheidscentrum 

Heerde

Begane grond (hoofdingang): Service Apotheek Heerde - Vérian
Begane grond (zij-ingang): Muevo - Innofeet - Kinderfysiotherapie
Begane grond (achterzijde): Bloedprikpost Isala
Eerste verdieping: Maatschap Huisartsen Heerde
Tweede verdieping: Fysiotherapeutisch Centrum Heerde - Ergotherapie


