Geneesmiddelenvoorziening in Zeeland
Geneesmiddelen haalt u normaal gesproken
overdag bij uw eigen apotheek
Geneesmiddelen die u voorgeschreven krijgt, haalt u normaal
gesproken overdag bij uw eigen apotheek op. Zorg zelf voor voldoende
voorraad van uw chronische medicatie en zelfzorggeneesmiddelen
(bv. pijnstillers), zodat u niet ineens zonder komt te zitten.

Buiten kantoortijden is de dienstapotheek beschikbaar
Soms krijgt u buiten kantoortijden last van gezondheidsklachten.
Als u volgens een arts van de huisartsenpost of spoedeisende hulp
dezelfde avond, nacht of weekenddag een geneesmiddel nodig heeft,
zijn er dienstapotheken beschikbaar. Deze dienstapotheken zijn
verspreid door heel Zeeland.
Op de achterzijde ziet u welke dienstapotheek bij u in de buurt vanaf
1 februari 2019 open is en op welk tijdstip. De dienstapotheek in
Vlissingen is dag en nacht open. In Oostburg wordt een uitgiftepunt
voor een geneesmiddelenrobot gebouwd. Vanaf medio 2019 kunt
u hier buiten kantoortijden geneesmiddelen verkrijgen. ZeeuwsVlaanderen wordt hiermee 24 uur per dag voorzien van medicatie.

Spoedgeneesmiddelen zijn buiten kantoortijden duurder dan
binnen kantoortijden
Geneesmiddelen die buiten kantoortijden worden verstrekt door de apotheek
of toegediend worden door een arts, zijn duurder dan overdag op doordeweekse
dagen. Het bedrag voor deze geneesmiddelen is in heel Zeeland gelijk en is
terug te vinden op de website van de dienstapotheek. Als een geneesmiddel in
het basispakket zit, vergoedt de zorgverzekeraar de rekening. Echter, het bedrag
wordt wel verrekend met uw eigen risico. Als u in een kalenderjaar nog geen
zorgkosten heeft gemaakt, betekent dit dat u de rekening zelf dient te betalen.

Als u niet naar de dienstapotheek kunt reizen, zijn er andere opties
Als u buiten kantoortijden een geneesmiddel wordt voorgeschreven dat niet kan
wachten tot de volgende werkdag, kunt u naar de dichtstbijzijnde geopende
dienstapotheek. Als u of uw naaste niet naar de dienstapotheek kan reizen,
dan wordt met u besproken hoe de geneesmiddelen bij u thuis kunnen komen.

Boots Apotheek Paauwenburg
Vlissingen: ma t/m vrij
18:00 - 8:00 uur en
het hele weekend
(dag, avond, nacht) open.
Tel. 0118 - 46 87 07

Geneesmiddelenrobot bij Apotheek
Oostburg: buiten openingstijden van
Apotheek Oostburg wordt de robot
bediend vanuit Paauwenburg.

Apotheek Borrendamme
Zierikzee: ma t/m vrij
18:00 - 23:00 uur en op
za/zo 8:00 - 23:00 uur.
Tel. 0111 - 87 00 37
De Zeeuwse Apotheek
Goes: ma t/m vrij
18:00 - 23:00 uur en op
za/zo 8:00 - 23:00 uur.
Tel. 0113 - 27 06 20
BENU Apotheek Epicurus
Terneuzen: ma t/m vrij
18:00 - 23:00 uur en op za/zo
8:00 - 23:00 uur. Tel 0115 - 62 60 10

584.195.1903

Locaties dienstapotheken tijdens
avonden, nachten en weekenden

