Service Apotheek Dependance Mariavaart
Op 1 februari opent Service Apotheek Hoeven in samenwerking met dr. Sturm en dr. Coehorst een
uitdeelvoorziening voor medicijnen in de dorpskern van Zegge. Wij noemen het Dependance
Mariavaart. Iedere dag van 16.30 – 17.30 uur is daar een medewerker van Service Apotheek Hoeven
aanwezig, bij wie u uw medicijnen kunt ophalen. Monique Suurbach, assistente van dr. Van
Eijndhoven, komt per 1 februari bij ons in dienst en zal ook regelmatig voor u klaarstaan in onze
nieuwe Dependance Mariavaart. Het medicatiedossier van de patiënten van dr. Van Eijndhoven
wordt automatisch overgeschreven naar Apotheek Hoeven. U hoeft daarvoor niets te doen. De
patiënten die nu al zijn ingeschreven bij Service Apotheek Hoeven of Oudenbosch worden apart door
ons geïnformeerd.
Wilt u uw medicijnen afhalen bij Dependance Mariavaart?
- Als u bij dr. Sturm of dr. Coehorst op het spreekuur bent geweest, kunt u uw medicijnen
dezelfde dag ophalen bij Dependance Mariavaart van 16.30 – 17.30 uur.
- Herhaalmedicijnen, die voor 10.00 uur zijn aangevraagd via de receptenlijn of assistente
van dr. Sturm of dr. Coehorst, kunt u de volgende werkdag van 16.30 – 17.30 uur ophalen.
Heeft u met spoed een herhaalmedicijn nodig, dan is dat uiteraard geen probleem en
verzorgen wij dat nog dezelfde dag voor u.
Wilt u uw medicijnen ophalen in Apotheek Oudenbosch?
Geef dit dan aan tijdens het spreekuur bij uw huisarts of bij het inspreken van de
receptenlijn. Recepten van het spreekuur kunt u meteen ophalen. Herhaalmedicijnen, die
voor 10.00 uur zijn aangevraagd via de receptenlijn of assistente van dr. Sturm of dr.
Coehorst, kunt u de volgende werkdag vanaf 13.00 uur ophalen. Apotheek Oudenbosch is
iedere werkdag geopend van 8.00 – 18.00 uur.
Wilt u uw medicijnen laten bezorgen?
Lukt het u niet om naar Dependance Mariavaart te komen, dan bezorgen wij uw medicijnen
tussen 15.30 – 16.30 uur bij u thuis. Op uw verzoek en als het past kan dit ook in de
brievenbus bezorgd worden.
Heeft u vragen over onze dienstverlening in Zegge?
Neem dan contact met ons op via 0165 50 48 40 (Service Apotheek Hoeven) of
info@apotheekhoeven.nl. Ook als u graag een persoonlijk gesprek over uw medicijnen wilt,
kunt u contact met ons opnemen.
Wij kijken ernaar uit om u van dienst te mogen zijn in Zegge!
Namens Team Service Apotheek Hoeven.
J. Sips, apotheker

