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Maatregelen in verband met het coronavirus 
Vanwege de uitbraak van het coronavirus hebben we extra maatregelen genomen 
bovenop de maatregelen van de overheid en het RIVM. Op deze manier proberen 
we medicijnen, medicijnadvies en hulpmiddelen voor al onze cliënten beschikbaar 
te houden. Het is belangrijk dat u een bezoek aan de apotheek zoveel mogelijk 
beperkt. Kom niet naar de apotheek als dat niet noodzakelijk is. Maak bij 
voorkeur gebruik van onze gratis 24-uurs afhaalservice. Of van onze gratis 
bezorgservice als u daarvoor in aanmerking komt.

Wanneer u beslist niet naar de apotheek moet komen
Kom zeker niet naar de apotheek als u griep heeft, verkouden bent, moet hoesten 
en/of luchtwegklachten heeft. In die gevallen kunt u ons bellen of mailen. Neem 
uw verantwoordelijkheid en voorkom dat u mogelijk anderen besmet.

Regels in de apotheek
Moet u toch in de apotheek zijn, raak binnen dan niets aan en houd 1,5 meter 
afstand van andere bezoekers én medewerkers. U hoeft bij binnenkomst tijdelijk 
geen nummertje te trekken. Zijn er zeven personen in de wachtruimte van de 
apotheek? Maak dan even een ommetje en kom op een later tijdstip terug. 
En moet u betalen aan de balie? Doe dat met de pin of nog beter contactloos. 
Contant betalen is tijdelijk niet mogelijk.

Coronavirus: veel gestelde vragen in de apotheek
Het coronavirus zorgt voor veel onrust. Iedereen heeft veel vragen. Ook wij 
krijgen veel vragen. Op www.apotheek.nl/themas/coronavirus-veelgestelde-
vragen-in-de-apotheek zijn deze vragen op een rijtje gezet. Het overzicht wordt 
zo nodig dagelijks aangevuld. Wellicht staat uw vraag er bij.

Bestellen van medicijnen 
Moet u nieuwe medicijnen bestellen omdat uw huidige voorraad bijna op is? Dan 
kan dat op vier manieren, afhankelijk van uw voorkeur. Welke manier u kiest is 
helemaal aan u. Alle vier hebben ze als resultaat dat uw medicijnvoorraad snel 
aangevuld wordt. Het verschil zit in de wijze waarop u uw bestelling plaatst. Kijk 
voor informatie hierover op www.serviceapotheek.nl/heerde/herhaalservice.
 
Bent u bij de huisarts geweest of heeft u gebeld met de huisarts of diens assis-
tente en zijn u medicijnen voorgeschreven? Dan wordt uw recept automatisch 
aan ons doorgegeven. U hoeft niet te bellen om dit te controleren. In geval 
van spoed kunt u uw medicijnen direct ophalen in de apotheek. In alle andere 
gevallen kunt u uw medicijnen de volgende werkdag ophalen. Wij bezorgen uw 
medicijnen thuis als u dat aangegeven heeft bij uw huisarts of bij ons.

Gratis 24-uurs afhaalservice
Medicijnen ophalen in de apotheek? Maak gebruik van onze medicijn-afhaalkluis! 
Deze bevindt zich in de buitenmuur van de apotheek, direct links van de hoofd-
ingang van het gezondheidscentrum. De afhaalautomaat is 24 uur per dag en 
7 dagen per week te gebruiken. U kunt uw medicijnen afhalen op een moment 
dat het u uitkomt. Om gebruik te kunnen maken van de afhaalautomaat hebben 
we wel uw e-mailadres nodig. U krijgt als uw medicijnen klaar staan namelijk 
van ons een e-mail met daarin een unieke afhaalcode. Kijk voor meer informa-
tie over onze afhaalkluis op www.serviceapotheek.nl/heerde/herhaalservice/
afhaalservice. Op deze pagina staat ook het aanmeldformulier.

Gratis bezorgservice
Onze bezorgservice bezorgt gratis medicijnen bij mensen die slecht ter been zijn, 
bij kwetsbare ouderen die momenteel beter niet buiten kunnen komen vanwege 
het virus en bij mensen met diabetes, hoge bloeddruk of een longaandoening. 
Zij lopen een extra risico als ze besmet worden met corona. We bezorgen ook bij 
mensen die in thuisisolatie zitten vanwege een (mogelijke) coronabesmetting.

Soms langere wachttijden
Door de toegenomen werkzaamheden in de apotheek kunnen de wachttijden 
langer zijn dan normaal. Dat geldt ook als u ons belt. Graag uw begrip 
hiervoor. Als uw vraag geen spoed heeft, kunt u een e-mail sturen naar info@
apotheekheerde.nl. Dat heeft door de huidige drukte momenteel onze voorkeur.

Chelidonium majus is een veel voorkomende 
plant die bloeit van het voorjaar tot het najaar. Hij 
wordt 30 tot 90 centimeter hoog en woekert als 
hij niet onder controle wordt gehouden. In Neder-
land is de plant bekend onder de naam stinken-
de gouwe vanwege de onaangename geur van 
het melksap van de steel en de heldere kleine, 
gele bloemetjes die aan goud doen denken.

Stinkende gouwe staat al vele eeuwen bekend om 
zijn vermeende medicinale krachten. Het melksap 
van de steel zou bloedzuiverend werken en werd 
gebruikt om open wonden mee te dichten. Maar 
ook om eeltplekken, likdoorns en wratten mee te 
behandelen. Aan dat laatste dankt ze ook een van 
haar volksnamen: Wrattenkruid. Verder werd het 
sap van de plant gebruikt voor tal van kwalen zo-
als verkoudheid, astma, artrose, obstipatie, oog-
kwalen, geelzucht, tandbederf en zelfs overmatige 
lichaamsbeharing. Toepassingen waar tegenwoor-
dig gelukkig moderne medicijnen voor zijn.

©
 C

an
 S

to
ck

 P
ho

to
 / 

M
au

M
yH

aT
a

Apotheek Heerde
Als het om uw medicijnen gaat

Heeft u vragen?
• Dringend: bel naar telefoonnummer (0578) 69 27 90.
• Geen spoed: stuur een e-mail naar info@apotheekheerde.nl. 


