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ZORGEN!

Samen met u naar





VOORWOORD
Een apotheek is een bijzonder fenomeen in de 
gezondheidszorg. Enerzijds lijkt de apotheek 
op een winkel en bent u cliënt. Anderzijds heeft 
de apotheek een heel belangrijke plaats in de 
1e lijns gezondheidszorg naast bijvoorbeeld 
huisarts en wijkverpleegkundige, en dan bent u 
patiënt. Cliënt of patiënt, het maakt ons in de 
benadering niet uit. Hier noemen wij u cliënt.

Samenwerking in de zorg wordt algemeen 
gezien als de meest efficiënte manier om met 
zorgvragen om te gaan. U staat centraal en de 
zorgverleners werken samen om uw klachten 
te behandelen. In onze apotheek gaan we nog 
een stapje verder en proberen wij u ook zelf te 
betrekken bij de behandeling.

In deze brochure maakt u onder meer kennis 
met de mogelijkheden die voor u open staan. U 
leest ook hoe wij ons ontwikkeld hebben tot het 
huidige niveau. Wat onze drijfveren zijn. Hoe 
wij ons open stellen voor u en de wereld om 
ons heen. En niet onbelangrijk, hoe en waar u 
ons allemaal kunt vinden.

U krijgt een menukaart gepresenteerd. U kunt 
kiezen welke diensten van ons het beste 
passen bij uw persoonlijke situatie en wensen. 
Het is goed als daarbij een wisselwerking met 
elkaar gaat ontstaan. Want naarmate wij u 
beter kennen, kunnen wij onze dienstverlening 
beter uitvoeren. Als wij weten waar uw 
verwachtingen en behoeften liggen, kunnen wij 
u op maat bedienen.

Wij nodigen u van harte uit om met ons het 
contact aan te gaan. Met een apotheek die 
aandacht heeft voor u als mens. Maar ook 
aandacht heeft voor de omgeving. Wij bieden 
vele mogelijkheden tot interactie met u en 
bouwen van daaruit graag aan een goede 
relatie; vanuit de overtuiging dat betere zorg 
alleen gerealiseerd kan worden als zorg-
verlener en zorgvrager een goede band 
hebben met elkaar en weten wat ze aan elkaar 
hebben. Wij hopen dat deze brochure daar een 
bijdrage aan kan leveren. 

“Samen met u naar zorg zonder zorgen”.

Oktober 2016



Wi j  z i j n  l aagdrempe l i ng .  We  z i j n  makke l i j k  e n  g o ed  
b enaderbaar .  We  z o eken  d e  i n te rac ti e  me t  o nze  
c l i ë n te n  o p .  O nze  i nfo rmati e  i s  t o eganke l i j k  e n  z i nvo l .  

Wi j  z i j n  herkenbaar .  W i j  g even  p e rs o o n l i j k e  aan-
dach t  aan  o nze  c l i ë n te n ,  e e nvo ud i g  e n  ve r t ro uwd 
waar  he t  kan ,  maatwerk  a l s  h e t  n od i g  i s .  

Wi j  z i j n  d i en s tbaar ;  w i j  z i j n  b ehu l p zaam en  werken  
vanu i t  e e n  vr i e nd e l i j k e  h o ud i ng  me t  aandach t  en  
c ompas s i e  vo o r  o nze  c l i ë n te n .  

Onze  zorg  i s  ve i l i g ,  t o eganke l i j k ,  vakbekwaam,  
profes s i o nee l  en  vo l d o e t  aan  de  R i cht l i j n en  en  
Profes s i o ne l e  Standaarden  vanu i t  de  beroep sgroep .  
Dat  ge l d t  z owe l  vo o r  h e t  l e ve ren  van  med i c i j n e n ,  a l s  
van  hu l pm i dde l e n  a l s  van  d i e n s te n .

Wi j  z i j n  e en  be tro uwbare ,  p rofes s i o ne l e  par ti j  vo o r  
z o rgver l e n e rs  waar  w i j  mee  samen  werken  en  l e ve ren  
d e  z o rg  vo l g en s  d e  rege l s  o p  bas i s  van  be s taande  
we t-  en  rege l g ev i ng .

W i j  w i l l e n  o n s  d o e l  b e re i k en  d o o r  vanu i t  e e n  s o l i d e ,  gezonde  
o rgan i sati e  aan  u  d e  betere  zorg  te  l e ve ren  o p  bas i s  van  

o nze  i n te racti e  me t  u ,  me t  c o l l e ga  z o rgver l e n e rs  e n  me t  d e  
omgev i ng .  Daarb i j  han te ren  w i j  d e  vo l g ende  k e rnwaarden :

Door u goed te leren kennen en door samen te werken met 
iedereen die voor uw gezondheid van belang kan zijn, willen wij 
u zoveel mogelijk ontzorgen en willen wij bijdragen aan het 
bereiken van het gewenste effect van uw medicijnen.
Samen met u naar zorg zonder zorgen.
   

Hoe  bere i ken  w i j  on s  d oe l ?

Hoofddoel van apotheek
Het Quadraat



EEN SOLIDE GEZONDE 
ORGANISATIE

Op 9 februari 1987 opende apotheek Het Quadraat voor 
het eerst haar deuren in Wijk en Aalburg. Vanaf het 
eerste moment van ons bestaan hebben wij de aandacht 
gevestigd op het informeren van onze patiënten over 
werking en bijwerking van medicijnen, bezorgen aan huis 
en samenwerking met huisartsen. Wij begonnen destijds 
met 4 medewerkers in dienst. Nu, 30 jaar later werken 
wij op 5 locaties met ca. 40 medewerkers, en vestigen wij 
onze aandacht altijd nog op de patiënt en op de samen-
werking met de artsen. Daarnaast hebben wij vele 
diensten geprofessionaliseerd. Wij werken met 
apothekers, een farmaceutisch consulente, 
gediplomeerd apothekers assistenten, bezorgers, 
administratieve krachten en algemeen ondersteunend 
medewerkers. Onze kwaliteit van werken uit zich d.m.v. 
een kwaliteitskeurmerk. Reeds sinds 2001 zijn wij een 
gecertificeerde kwaliteitsapotheek. In 2016 hebben wij 
als 1 van de eerste apotheken in Nederland het nieuwe 
HKZ certificaat 2015 behaald. Dat nieuwe keurmerk 
wordt algemeen gezien als een bewijs voor de unieke 
kwaliteiten van een apotheek, die zich nog steeds verder 
verbetert en doet wat ze zegt. Wij bedienen ons van de 
meest moderne apparatuur en werkwijzen om u 
optimaal te begeleiden. Wij investeren continu in onze 
organisatie, om de samenwerking met onze partners in 
de gezondheidszorg en de dienstverlening naar u toe nog 
steeds verder te verbeteren. Een gedreven en deskundig 
team staat daarvoor aan de basis. Wij zijn er klaar voor 
om de relatie met u aan te gaan of verder uit te bouwen. 
En om u van daar uit te begeleiden naar de betere 
(resultaten van de) zorg.  



Betere 

Inschrijving cliënt 
wij noteren meer dan alleen uw naam, adres en woonplaats; wij  
proberen ook zoveel mogelijk informatie te verzamelen over uw 
gezondheidssituatie, maar ook over uw verwachtingen t.a.v. onze 
dienstverlening; op deze manier draagt onze uitwisseling van gegevens 
zo goed mogelijk bij aan de juiste keuze van uw medicijn. Wij hebben 
ca. 30.000 ingeschreven cliënten in ons bestand.   

Dossierbeheer
Uw gegevens worden bij ons met de grootst mogelijke aandacht voor 
privacy beheerd; wij hebben een geheimhoudingsplicht; hoe meer 
informatie over uw gezondheidstoestand met ons wordt gedeeld, des te 
beter kunnen wij onze bijdrage leveren aan uw veilig en effectief 
geneesmiddelengebruik. Wij beheren ca. 20.000 dossiers met 
zorginformatie. Wij streven er naar om voor iedere, bij ons 
ingeschreven cliënt, uiteindelijk een dossier te kunnen beheren.

Medicatiebewaking 
Direct bij elke aflevering wordt bij ons op grond van onze kennis over u 
bepaald, of aflevering van geneesmiddelen voor u veilig, d.w.z. zonder 
risico voor uw welzijn, kan plaatsvinden. Als wij risico’s constateren, 
dan zoeken wij altijd in samenspraak met u en uw arts naar de beste 
oplossing.  Elke dag worden ruim 1000 signalen beoordeeld op risico. 
Dit leidt tot enkele tientallen aanpassingen per dag.  

Medicatiebeoordeling
Bestemd voor cliënten die veel verschillende medicijnen gebruiken 
en/of risicovolle medicijnen gebruiken; samen met u en uw arts wordt 
geanalyseerd of de medicatie (nog steeds) past bij de huidige richtlijnen 
en bij u; u krijgt een extra check op veilig gebruik van uw medicijnen; zo 
nodig wordt extra informatie verstrekt over de gebruikte medicijnen. 

Begeleidingsgesprek voor veilig en juist gebruik 
Op herkenbare wijze krijgt u bij de 1e en/of 2e keer dat u een nieuw 
geneesmiddel gebruikt, extra informatie over de effecten van die 
geneesmiddelen, en wordt naar uw eerste ervaringen met het nieuwe 
middel gevraagd; desnoods vindt in overleg met uw arts een aanpassing 
plaats
 

Begeleiding bij vervolguitgifte
Wij beoordelen continu, of het zinvol en raadzaam is om uw medicatie te  
vervolgen; als na verloop van tijd de werking niet aan uw verwachting 
voldoet, zoeken wij samen met u en uw arts naar een oplossing.

Omdat ieder individu anders is, anders reageert op 
medicijnen en andere aandoeningen heeft is medicijnge-
bruik persoonlijk maatwerk. U zult zien, dat deze persoonlij-
ke benadering voor ons de rode draad is in de diensten die 
wij u bieden. Hoe beter wij u kennen, hoe beter wij ons werk 
voor u kunnen doen. Wij stemmen onze zorg af op uw 
behoeften. Maak die dan ook kenbaar aan ons. Samen met 
u naar betere zorg!

De volgende diensten worden door ons aan u aangeboden:  Zorg



Bezorging
Wij brengen uw medicijnen gratis thuis als u of uw naaste niet naar de 
apotheek of het servicepunt kan komen; afhankelijk van de urgentie 
passen wij ons bezorgmoment aan.

Herhaalservice
Desgewenst kunt u uw herhalingen automatisch door ons laten 
verzorgen; u kunt ook via internet uw herhalingen aanvragen of uw 
aanvragen op de wijze blijven doen zoals u altijd al gewend was; 
maar welke optie u ook kiest, onze werkwijze garandeert minimaal 
4x per jaar een screening van de gebruikte medicatie; bij dreigend 
risico voor uw medicatieveiligheid wordt actie ondernomen.

Therapietrouw bewaken 
Het trouw en volgens voorschrift innemen is 1 van de belangrijkste 
voorwaarden voor gezondheidswinst en beperking van kosten in de 
gezondheidszorg; wij hanteren een specifieke werkwijze om uw 
therapietrouw te volgen en u zonodig met advies bij te staan; zo helpen 
wij u om u in staat te stellen uw therapie zo goed en trouw mogelijk te 
gebruiken. 

Intensieve begeleiding in de laatste levensfase  
Wij bieden intensieve en persoonlijke begeleiding van patiënt en 
mantelzorg tijdens de laatste levensfase; voor de bijna dagelijkse 
kontakten met ons in deze moeilijke periode krijgt u een persoonlijk 
aanspreekpunt om optimaal invulling te geven aan uw specifieke wensen 
en behoeften t.a.v. onze diensten; indien nodig betrekken wij ook uw arts 
hierbij. 

Medicijnrol 
Wanneer u veel en regelmatig (chronische) medicijnen gebruikt dan is 
de medicijnrol een handig hulpmiddel. In plaats van losse doosjes met 
strips ontvangt u de medicijnen speciaal voor u gesorteerd, per moment 
van inname, bij elkaar in een zakje. Zo hebt u altijd overzicht over de 
medicijnen die u moet gebruiken en is de kans op vergissing minimaal. 
Wij controleren hierbij wekelijks op de veiligheid van de gebruikte 
combinaties.

Medicatieoverdracht
Een volledig overzicht van uw dossier wordt beschikbaar gesteld t.b.v. 
ziekenhuisbezoek, maar ook indien u bijvoorbeeld verhuist naar een 
andere woonplaats kunt u via ons beschikken over uw dossier ten 
behoeve van de zorgverleners in uw nieuwe omgeving; uiteraard zorgen 
wij daarbij dat wordt voldaan aan de strenge eisen van de privacy 
regelgeving.  

Medicijnen en hulpmiddelen
Levering van alle medicijnen en hulpmiddelen vanuit een breed 
assortiment alsmede levering van veel vrij verkrijgbare producten en 
verzorgingsproducten zoals Vichy, La Roche-Posay, Louis Widmer e.d. 



Onze deur staat voor u open 
Voor vragen over medicijnen en uw gezondheid kunt 
u gewoon bij ons binnenlopen. Dat kan de hele dag 
zonder afspraak. Net als de huisarts hebben we een 
spreekkamer waar we rustig en ongestoord kunnen 
praten. Wanneer de zorg complexer wordt maken we 
wel een afspraak en gaan we graag een persoonlijk 
gesprek aan met u en/of  met uw naaste(n) om u en 
uw situatie beter te leren kennen. We kijken dan 
samen naar hoe we uw medicijngebruik kunnen 
optimaliseren en bijwerkingen kunnen voorkomen. 
Omdat uw fysieke en sociale omgeving invloed heeft 
op uw gezondheid kijken we ook daar naar de 
mogelijkheden, hoe we het voor u makkelijker, fijner, 
aangenamer kunnen maken.

Wij komen ook naar u toe
Wanneer u zelf  niet in staat bent om naar de 
apotheek te komen helpen wij u graag door uw 
medicijnen bij u thuis te bezorgen. Voor de juiste 
informatie en begeleiding nemen wij telefonisch 
contact op, zo blijven we met u in contact over 
optimaal medicatiegebruik.

Samenwerken met andere zorgverleners in de wijk
Ook voor collega zorgverleners staat de deur bij ons 
open. Wij werken samen met andere zorgverleners 
zoals huisartsen, wijkverpleegkundigen, thuiszorg, 
fysiotherapie, verloskundigen, diëtisten, etc. Wij 
organiseren samen met de huisartsen periodiek 
nascholing om de (farmaceutische) zorg in de regio te 
verbeteren. Mede door al die samenwerkingen 
kunnen wij er voor u voor zorgen, dat de zorg goed 
toegankelijk is en dat geneesmiddelen gemakkelijk 
en veilig beschikbaar zijn. 
Wij mensen staan het liefst midden in het leven, 
ondanks ziekte of  ouderdom. Ondersteuning door 
onze familie, vrienden, mantelzorgers, vrijwilligers 
en gemeenschap is essentieel voor een goede gezond-
heid. Wanneer de zorg complexer is of  wordt dan 
gaat deze ondersteuning een steeds belangrijkere rol 
spelen. Samen met alle zorgverleners in de wijk 
hebben wij de taak om onze cliënten zolang mogelijk 

Interactie 
omgeving
met de

zelfredzaam te houden in de eigen omgeving. Door 
onze gezamenlijke inspanningen dient opname in een 
verzorgingshuis of  verpleeghuis zolang mogelijk te 
worden uitgesteld of  niet plaats te vinden. 

Ondersteuning t.b.v. uw contacten met het ziekenhuis
Wanneer u ziekenhuiszorg nodig heeft, of  een 
afspraak met een specialist, ondersteunen wij u 
daarbij. Wij beheren uw gegevens zorgvuldig, zodat 
er altijd een actueel medicatieoverzicht beschikbaar 
is. U krijgt altijd het verzoek om dit mee te nemen 
als u naar het ziekenhuis gaat. Om dit overzicht 
compleet te houden, is het belangrijk dat u ons altijd 
op de hoogte houdt van veranderingen aan uw 
medicijnen. Geef  het daarom altijd aan ons door als 
u uw medicijnen in een andere apotheek heeft 
opgehaald. Doe dit ook wanneer u in overleg met uw 
(huis)arts meer of  minder van één van uw medicij-
nen bent gaan slikken.  Op deze manier kunnen wij 
voor u in de gaten houden, of  u (al) uw  medicijnen 
veilig kunt blijven gebruiken.

24-uurszorg met dienstapotheek
Ook buiten de reguliere openingstijden kunt u 
farmaceutische zorg krijgen. We hebben samen met 
andere apotheken uit de regio de Dienstapotheek 
opgezet. Om veilige en effectieve zorg te verlenen, 
kunnen de samenwerkende apotheken zo nodig de 
gegevens van elkaars patiënten raadplegen.

Uw zorgverzekeraar
Wij moeten voldoen aan de door zorgverzekeraars en 
inspectie opgelegde regels die voor u en voor ons 
soms moeilijk te begrijpen zijn. Met zorgverzeke-
raars werken we samen om de zorg betaalbaar te 
houden. We kijken naar wat de beste keuze is voor 
uw portemonnee, wanneer een door de verzekeraar 
gewenst product niet leverbaar is kijken we naar een 
kwalitatief  gelijkwaardig product.
 

Via internet regelt u het zelf
Via onze website www.apotheekhetquadraat.nl 
bieden wij u de mogelijkheid om alles op te zoeken 
over medicijnen en gezondheid. M.b.v. animaties en 
afbeeldingen worden gezondheidsthema’s, ziekten, 
klachten en kwalen uitgelegd. U vindt ook gebrui-
kersinstructies voor bijvoorbeeld de insulinepen, het 
inhalatie apparaatje

Met ‘MijnGezondheid.net’ heeft u 24 uur per dag 
toegang tot uw eigen medicatiedossier. Zo hebt u 
altijd het juiste overzicht beschikbaar. Of  u nu een 
e-consult wilt aanvragen, een medicijnpaspoort wilt 
printen of  herhaalmedicatie wilt bestellen:  alles 
kunt u vanuit thuis regelen. Via de site bieden wij 
zelfs verschillende mogelijkheden aan om de bestel-
ling te plaatsen voor uw herhaal-
recept. U kiest de voor u prettigste manier. 
Op verschillende manieren kunt u uw vragen of  
opmerkingen kwijt. U leert ons nog beter kennen. En 
of  u ons nu benadert via internet of  u komt in de 
apotheek; het maakt niet uit. U blijft voor ons de 
unieke persoon met het eigen verhaal. 

Track and trace
Als u wilt, kunnen wij u op de hoogte stellen van de 
status van uw bestellingen bij onze apotheek. 
Daarom werken wij met een zogenaamd track and 
trace systeem, zodat wij u op ieder moment kunnen 
informeren waar uw bestelling zich bevindt en of  
deze afgehaald kan worden. Wij kunnen u ook 
berichten sturen via sms of  e-mail. Door dit slim te 
combineren met ons patiënten volgsysteem in de 
apotheek, het nummertjesapparaat, wordt u ook in 
geval van drukte nog steeds snel geholpen als u uw 
bestelling komt afhalen.

Wij stellen onze kennis beschikbaar
Wij delen graag onze kennis en ervaring. Dat doen 
we in gesprekken met u, maar ook via andere 
kanalen. In de grotere vestigingen testen wij 
momenteel informatiezuilen, waar u alle denkbare 
informatie middels een touchscreen kunt raadplegen. 
Onze website biedt heel veel mogelijkheden tot het 
verzamelen van informatie. Bekijk daar gewoon de 
filmpjes en animaties eens een keer.

Universiteiten en onderzoekcentra
Als moderne apotheek zijn we altijd op zoek naar 
vernieuwing. Vernieuwing in onze dienstverlening 
naar u toe, maar ook zoeken wij naar nieuwe 
inzichten en mogelijkheden om samenwerking met 
onze collega zorgverleners verder te verbeteren. 
Daartoe onderhouden wij goede contacten met een 
aantal wetenschappelijke onderzoekcentra, die op 
hun beurt weer in direct contact staan met de 
universiteiten in Utrecht, Leiden en Groningen. Wij 
zijn, samen met een tiental andere apotheken in het 
land, door het wetenschappelijk instituut SIR 

Leiden gevraagd deel te nemen aan een landelijke 
uitrol van de eerder genoemde “intensieve begelei-
ding in de laatste levensfase”. Zo kunnen we de 
opgedane kennis en ervaring binnen die instituten 
met elkaar delen en zo de zorg voor deze groep 
patiënten verbeteren. Door inzet van technologie en 
innovatie beschikken wij over de instrumenten om de 
zorg voor u te optimaliseren. Ook op deze manier 
dragen wij er aan bij om voornamelijk de ouderen zo 
lang mogelijk te laten deelnemen aan het “gewone” 
leven.
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gewenst product niet leverbaar is kijken we naar een 
kwalitatief  gelijkwaardig product.
 

Via internet regelt u het zelf
Via onze website www.apotheekhetquadraat.nl 
bieden wij u de mogelijkheid om alles op te zoeken 
over medicijnen en gezondheid. M.b.v. animaties en 
afbeeldingen worden gezondheidsthema’s, ziekten, 
klachten en kwalen uitgelegd. U vindt ook gebrui-
kersinstructies voor bijvoorbeeld de insulinepen, het 
inhalatie apparaatje

Met ‘MijnGezondheid.net’ heeft u 24 uur per dag 
toegang tot uw eigen medicatiedossier. Zo hebt u 
altijd het juiste overzicht beschikbaar. Of  u nu een 
e-consult wilt aanvragen, een medicijnpaspoort wilt 
printen of  herhaalmedicatie wilt bestellen:  alles 
kunt u vanuit thuis regelen. Via de site bieden wij 
zelfs verschillende mogelijkheden aan om de bestel-
ling te plaatsen voor uw herhaal-
recept. U kiest de voor u prettigste manier. 
Op verschillende manieren kunt u uw vragen of  
opmerkingen kwijt. U leert ons nog beter kennen. En 
of  u ons nu benadert via internet of  u komt in de 
apotheek; het maakt niet uit. U blijft voor ons de 
unieke persoon met het eigen verhaal. 

Track and trace
Als u wilt, kunnen wij u op de hoogte stellen van de 
status van uw bestellingen bij onze apotheek. 
Daarom werken wij met een zogenaamd track and 
trace systeem, zodat wij u op ieder moment kunnen 
informeren waar uw bestelling zich bevindt en of  
deze afgehaald kan worden. Wij kunnen u ook 
berichten sturen via sms of  e-mail. Door dit slim te 
combineren met ons patiënten volgsysteem in de 
apotheek, het nummertjesapparaat, wordt u ook in 
geval van drukte nog steeds snel geholpen als u uw 
bestelling komt afhalen.

Wij stellen onze kennis beschikbaar
Wij delen graag onze kennis en ervaring. Dat doen 
we in gesprekken met u, maar ook via andere 
kanalen. In de grotere vestigingen testen wij 
momenteel informatiezuilen, waar u alle denkbare 
informatie middels een touchscreen kunt raadplegen. 
Onze website biedt heel veel mogelijkheden tot het 
verzamelen van informatie. Bekijk daar gewoon de 
filmpjes en animaties eens een keer.

Universiteiten en onderzoekcentra
Als moderne apotheek zijn we altijd op zoek naar 
vernieuwing. Vernieuwing in onze dienstverlening 
naar u toe, maar ook zoeken wij naar nieuwe 
inzichten en mogelijkheden om samenwerking met 
onze collega zorgverleners verder te verbeteren. 
Daartoe onderhouden wij goede contacten met een 
aantal wetenschappelijke onderzoekcentra, die op 
hun beurt weer in direct contact staan met de 
universiteiten in Utrecht, Leiden en Groningen. Wij 
zijn, samen met een tiental andere apotheken in het 
land, door het wetenschappelijk instituut SIR 

Leiden gevraagd deel te nemen aan een landelijke 
uitrol van de eerder genoemde “intensieve begelei-
ding in de laatste levensfase”. Zo kunnen we de 
opgedane kennis en ervaring binnen die instituten 
met elkaar delen en zo de zorg voor deze groep 
patiënten verbeteren. Door inzet van technologie en 
innovatie beschikken wij over de instrumenten om de 
zorg voor u te optimaliseren. Ook op deze manier 
dragen wij er aan bij om voornamelijk de ouderen zo 
lang mogelijk te laten deelnemen aan het “gewone” 
leven.

 
  



Onze deur staat voor u open 
Voor vragen over medicijnen en uw gezondheid kunt 
u gewoon bij ons binnenlopen. Dat kan de hele dag 
zonder afspraak. Net als de huisarts hebben we een 
spreekkamer waar we rustig en ongestoord kunnen 
praten. Wanneer de zorg complexer wordt maken we 
wel een afspraak en gaan we graag een persoonlijk 
gesprek aan met u en/of  met uw naaste(n) om u en 
uw situatie beter te leren kennen. We kijken dan 
samen naar hoe we uw medicijngebruik kunnen 
optimaliseren en bijwerkingen kunnen voorkomen. 
Omdat uw fysieke en sociale omgeving invloed heeft 
op uw gezondheid kijken we ook daar naar de 
mogelijkheden, hoe we het voor u makkelijker, fijner, 
aangenamer kunnen maken.

Wij komen ook naar u toe
Wanneer u zelf  niet in staat bent om naar de 
apotheek te komen helpen wij u graag door uw 
medicijnen bij u thuis te bezorgen. Voor de juiste 
informatie en begeleiding nemen wij telefonisch 
contact op, zo blijven we met u in contact over 
optimaal medicatiegebruik.

Samenwerken met andere zorgverleners in de wijk
Ook voor collega zorgverleners staat de deur bij ons 
open. Wij werken samen met andere zorgverleners 
zoals huisartsen, wijkverpleegkundigen, thuiszorg, 
fysiotherapie, verloskundigen, diëtisten, etc. Wij 
organiseren samen met de huisartsen periodiek 
nascholing om de (farmaceutische) zorg in de regio te 
verbeteren. Mede door al die samenwerkingen 
kunnen wij er voor u voor zorgen, dat de zorg goed 
toegankelijk is en dat geneesmiddelen gemakkelijk 
en veilig beschikbaar zijn. 
Wij mensen staan het liefst midden in het leven, 
ondanks ziekte of  ouderdom. Ondersteuning door 
onze familie, vrienden, mantelzorgers, vrijwilligers 
en gemeenschap is essentieel voor een goede gezond-
heid. Wanneer de zorg complexer is of  wordt dan 
gaat deze ondersteuning een steeds belangrijkere rol 
spelen. Samen met alle zorgverleners in de wijk 
hebben wij de taak om onze cliënten zolang mogelijk 

zelfredzaam te houden in de eigen omgeving. Door 
onze gezamenlijke inspanningen dient opname in een 
verzorgingshuis of  verpleeghuis zolang mogelijk te 
worden uitgesteld of  niet plaats te vinden. 

Ondersteuning t.b.v. uw contacten met het ziekenhuis
Wanneer u ziekenhuiszorg nodig heeft, of  een 
afspraak met een specialist, ondersteunen wij u 
daarbij. Wij beheren uw gegevens zorgvuldig, zodat 
er altijd een actueel medicatieoverzicht beschikbaar 
is. U krijgt altijd het verzoek om dit mee te nemen 
als u naar het ziekenhuis gaat. Om dit overzicht 
compleet te houden, is het belangrijk dat u ons altijd 
op de hoogte houdt van veranderingen aan uw 
medicijnen. Geef  het daarom altijd aan ons door als 
u uw medicijnen in een andere apotheek heeft 
opgehaald. Doe dit ook wanneer u in overleg met uw 
(huis)arts meer of  minder van één van uw medicij-
nen bent gaan slikken.  Op deze manier kunnen wij 
voor u in de gaten houden, of  u (al) uw  medicijnen 
veilig kunt blijven gebruiken.

24-uurszorg met dienstapotheek
Ook buiten de reguliere openingstijden kunt u 
farmaceutische zorg krijgen. We hebben samen met 
andere apotheken uit de regio de Dienstapotheek 
opgezet. Om veilige en effectieve zorg te verlenen, 
kunnen de samenwerkende apotheken zo nodig de 
gegevens van elkaars patiënten raadplegen.
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Het hele team heet u
 van harte welkom

in Apotheek Het Quadraat



Openingstijden:
Maandag t/m vrijdag: 8:00-18:00
Zaterdag:         12:30-14:00
Zon & feestdagen:      Gesloten

Apotheek Het Quadraat 
Drunen:

Adres:
Tinie de Munnikstraat 15
5151 VW  Drunen

Servicepunt Het Quadraat 
Drunen:
Openingstijden:
Maandag t/m vrijdag: 9:00-12:00
Zaterdag:         Gesloten
Zon & feestdagen:      Gesloten

Adres:
Obrechtstraat 10  
5151 PE  Drunen

Openingstijden:
Maandag t/m vrijdag: 13:30-17:30
Zaterdag:                    Gesloten
Zon & feestdagen:      Gesloten

Servicepunt Het Quadraat 
Heusden:

Adres:
Botermarkt 2 
5256 AV  Heusden 

Apotheek Het Quadraat 
Wijk en Aalburg:
Openingstijden:
Maandag t/m vrijdag: 8:30-18:00
Zaterdag:         11:00-13:00
Zon & feestdagen:      Gesloten

Adres:
De Galerij 16
4261 DG  Wijk en Aalburg 

Apotheek Het Quadraat 
Vlijmen:
Openingstijden:
Maandag t/m vrijdag: 8:30-12:30
         13:30-17:30
Zaterdag:           10:00-12:00
Zon & feestdagen:      Gesloten
Adres:
De Akker 27
5251 AB  Vlijmen

Correspondentieadres:   De Galerij 16, 4261 DG  Wijk en Aalburg   |   0416 - 69 35 35  |  info@apotheekhetquadraat.nl 

Dienstapotheken buiten onze openingstijden:

w w w . a p o t h e e k h e t q u a d r a a t . n l

Dienstapotheek ʼs-Hertogenbosch:
Hal Jeroen Bosch ziekenhuis
Henri Dunantstraat 1
5223 GZ  ‘s-Hertogenbosch
073-553 59 99 

Dienstapotheek Waalwijk:
Blyde Incomstelaan 9
5144 BC  Waalwijk
06-517 067 63 

Dienstapotheek Tilburg:
Lage Witsiebaan 2a
5042 DA  Tilburg
0900-235 73 23

vormgeving: sjorsmouthaan.com


