
ZORGTIPS 
& WEETJES

Ruud Timmerman
Apotheek Heerde
T.  
E.
I.

(0578) 69 27 90
info@apotheekheerde.nl
www.apotheekheerde.nl

Klaar voor de 1,5 meter samenleving
Half maart had niemand er nog van gehoord, maar inmiddels leven we er 
middenin: De 1,5 meter-samenleving. En die blijft nog een tijdje. Minimaal tot 
er een vaccin gevonden is tegen het coronavirus, en waarschijnlijk nog wat 
langer. Een vaccin vinden is namelijk één, het middel (toegediend) krijgen 
is twee gezien de enorme wereldwijde vraag. Voorlopig is 1,5 meter afstand 
houden daarom de norm. Ook in de apotheek. De afgelopen weken zijn we 
druk bezig geweest die 1,5 meter afstand in onze dienstverlening vorm te 
geven en zijn andere, drukke activiteiten in de apotheek beëindigd. Zodat 
wij u goed kunnen blijven adviseren over uw medicijnen. En u zich veilig en 
comfortabel voelt in onze apotheek. 

Als u in de apotheek moet zijn
Voor de ingang staat een alcoholdispenser die met de onderarm te bedienen is. 
Voordat u binnenkomt, wast u uw handen en kunt u veilig gebruik maken van 
het nummertjesapparaat. Op de vloer in de wachtruimte en voor de balies zijn 
gele lijnen aangebracht. Deze verdelen de ruimte in vakken en geven duidelijk 
aan waar u kunt gaan en staan, waarbij 1,5 meter de norm is.

Onze balies zijn sinds de verbouw eind vorig jaar van elkaar gescheiden door 
glazen wanden. Een mooie bijkomstigheid die in dit coronatijdperk goed van 
pas komt. Aan de balies kunt u pinnen of beter, contactloos betalen. Contant 
betalen is tijdelijk niet mogelijk. Wilt u liever anders betalen? Maak dan gebruik 
van onze handige automatische incasso mogelijkheid. 

Gratis 24-uurs afhaalservice
Uit onze medicijn-afhaalkluis kunt u 24 uur per dag en 7 dagen per week uw 
medicijnen afhalen op een moment dat u dat wenst. Zonder wachttijden. Meer 
informatie hierover staat op onze website: www.serviceapotheek.nl/heerde/
herhaalservice/afhaalservice. En met onze gratis herhaalservice hoeft u uw 
medicijnvoorraad thuis zelf niet meer bij te houden. Dat doen wij voor u. Kijk op 
www.serviceapotheek.nl/heerde/herhaalservice hoe dat werkt.

Last van hooikoorts?
Heeft u momenteel gezondheidsklachten zoals jeuk in uw neus en/of ogen, 
of een verstopte neus of juist een ‘lopende’? En heeft u keel- en hoofdpijn, 
niesbuien en kriebelhoest? Of rode en/of gezwollen tranende ogen? Dan is de 
kans groot dat u last heeft van hooikoorts.

Hooikoorts is een allergische reactie op stuifmeelpollen die verspreid worden 
door bloeiende grassen, planten en bomen. Hooikoorts is waarschijnlijk de 
meest voorkomende allergie in Nederland. Gelukkig zijn er geneesmiddelen 
die helpen hooikoortsklachten te verminderen zoals tabletten (cetirizine of 
loratadine), neusdruppels en neusspray. De meeste middelen zijn zonder 
recept te koop in de apotheek.

Let op voor de processierups
De Eikenprocessierups is de larve van de eikenboomvlinder die haar eitjes legt 
in de toppen van eikenbomen. Vanaf april komen de rupsen uit de eitjes en 
vormen ze grote nesten op de boomstammen; een dicht spinsel van onder meer 
draden, vervellingshuidjes, uitwerpselen en brandharen. 

Brandharen zijn microscopisch kleine pijlvormige en van weerhaakjes voorziene 
haartjes van 0,2 à 0,3 millimeter lang. Elke rups is bedekt met circa 700.000 
van die haartjes die bij bedreiging worden afgeschoten. De haartjes verspreiden 
zich door de lucht en kunnen bij aanraking zorgen voor huiduitslag, zwellingen, 
rode ogen, jeuk en geïrriteerde luchtwegen. Om de jeukklachten tegen te 
gaan is er speciale gel. Deze heeft een verkoelend effect op de huid en werkt 
daardoor jeukstillend. De gel helpt ook bij de behandeling van insecten- en 
kwallenbeten. De gel is zonder doktersrecept te koop in de apotheek.

Eikenbomen komen over de 
gehele wereld voor. In ons land zie 
je vooral de zomereik (Quercus 
robur) en de wintereik (Quercus 
petraea). Eiken kunnen een 
lengte krijgen van 40 meter en 
een stamomvang van ruim 7 
meter. Ook kunnen ze eeuwenoud 
worden. Voor oude culturen zoals 
de Kelten en de Germanen was de 
eik een heilige boom waaronder 
erediensten werden gehouden en 
mensenoffers werden gebracht. 
Ook voor de Grieken had de eik 
een speciale status. Ze was gewijd 
aan Zeus, de oppergod. Momenteel 
is de eik minder populair vanwege 
de eikenprocessierups die vooral 
in zomereiken haar nesten 
maakt. De brandharen van de 
rups kunnen bij mensen heftige 
ontstekingsreacties aan huid en 
slijmvliezen veroorzaken.
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Apotheek Heerde
Als het om uw medicijnen gaat

Kom niet naar de apotheek als u griep heeft, verkouden bent,
moet hoesten en/of luchtwegklachten heeft. Bel of mail ons in
die gevallen. Desgevraagd bezorgen wij uw medicijnen bij u thuis.

De bladeren en de eikels van de eik zijn giftig. Niettemin worden er medicinale 
krachten aan toegeschreven. Middeltjes gemaakt van eiken (schors, bladeren, 
eikels) zouden onder meer helpen bij aften, mondzweren en zweetvoeten, en 
diarree en aambeien tegengaan. Kwalen waar nu medicijnen voor zijn die hun 
werking wél hebben bewezen.


