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SERVICE APOTHEEK 
MALDEN
De verbouwing van de Service Apotheek 
Malden is groots aangepakt en biedt aan
zienlijke verbeteringen voor de patiënt of 
klant. 
De apotheek is niet alleen bedoeld voor 
patiënten met een recept. “Patiënten 
komen ook naar onze apotheek voor 
kleine klachten en advies”, aldus apotheker 
Marco Lourens. 

Feestelijke  
opening
De officiële opening van het  
Gezondheidscentrum De Kroonsteen 8 
vindt plaats op zaterdag 11 januari 
van 13.00 tot 15.00 uur. Kom het 
vernieuwde pand bewonderen en 
maak kennis met de gastvrije mede-
werkers. 
U bent van harte uitgenodigd voor 
deze feestelijke opening! 

Met de verbouwing is de balie veel ruimer 
geworden en zijn er twee spreekkamers, 
waardoor er altijd ruimte is voor een 
 persoonlijk adviesgesprek. 

Daarnaast beschikt de apotheek over een 
uitgebreid assortiment aan (medische) 
cosmetica en kunnen mensen met huid
klachten terecht bij het Dermacenter. De 
deskundige medewerkers zijn betrokken 
en kennen de patiënten vaak persoonlijk.

Zorgverlener
De apothekers en de apothekersassistentes 
hebben een eigen zorgverlenersrol in 
het medicatiebeleid van de huisarts en 
specialist. 
Lourens: “Gebruikt een patiënt meerdere 
medicijnen, dan controleren wij altijd of 
het voorgeschreven medicijn naast de 
andere medicijnen kan worden gebruikt 
en of de dosering juist is.
Bovendien is het altijd mogelijk om in een 
persoonlijk gesprek met de apotheker te 

Na de verhuizing van de fysiotherapiepraktijken naar de locatie aan de over-
kant van het ‘Gezondheidsplein’ is hard gewerkt aan de verbouwing van het 
Gezondheidscentrum aan de Schoolstraat 8 in Malden. De eigenaren zijn 
trots op het resultaat. 

“Gebruikt een patiënt veel medicatie, 
dan controleren wij of het voorgeschreven 

medicijn naast de andere medicijnen kan worden 
gebruikt.”
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bespreken of alle medicijnen nog klop
pen en nodig zijn. Voorstellen voor aan
passingen doen wij altijd in afstemming 
met de huisarts of specialist.
Ook de bezorgers van de apotheek 
hebben een zorgfunctie. Zij kijken hoe 
het met de patiënt gaat en geven sig
nalen van verandering door aan de 
apotheker”. 

Ruime service
De apotheek biedt vele vormen van 
service. 
Wat u wellicht niet weet, is dat we er 
ook voor kunnen zorgen dat herhaal

medicatie op hetzelfde moment opge
haald of bezorgd kunnen worden. 
En de herhaalservice zorgt ervoor dat 
de apotheek de medicatie klaarzet en 
de patiënt een signaal krijgt voordat de 
medicijnen op zijn.
Er is zelfs een ‘service apotheek app’ 
waarin je je een eigen medicatiehisto
rie kan inzien, je ziet hier kijk(bij)slui
ters van medicijnen en kunt herhaal
recepten aanvragen. 
Deze mogelijkheden zijn ook beschik
baar in het online persoonlijk dossier 
via de website 
www.serviceapotheek.nl/malden. 

De vele zelfzorgartikelen waar geen 
recept voor nodig is kunnen ook via de 
webshop van de apotheek besteld 
worden. 
Tot slot kunnen patiënten 24 uur per 
dag medicijnen ophalen bij een zoge
noemde ‘afhaalkluis’ in De Kroonsteen 1. 
Patiënten bepalen dan zelf wanneer zij 
hun medicijnen ophalen.

Bijna energie
neutraal
Wie de vernieuwde apotheek bezoekt 
zal het ongetwijfeld opvallen dat er 
aandacht is besteed aan duurzaam
heid. Aandacht voor milieu en zorg 
voor volgende generaties vindt de apo
theek belangrijk. Zo liggen er 70 zonne
panelen op het dak en is er een com
plete wand voorzien van groene plan
ten. Het pand is vrijwel geheel van het 
gas af en voorzien van een luchtwarm
tepomp die buitenlucht op een ener
giezuinige manier omzet in warmte. 
“De volgende stap is dat we binnen 
twee jaar een papierloze apotheek 
zijn”, zegt Marco Lourens. 

HUISARTSEN
De huisartsenpraktijken hebben meer
dere spreek en behandelkamers gekre
gen. Hierdoor kunnen zij elk twee huis
artsen in opleiding begeleiden. Dat is 
belangrijk om voldoende zorg te kunnen 
garanderen. Daar naast is er meer ruimte 
voor de praktijkondersteuners Somatiek 
en praktijkondersteuners GGZ (psychi
sche zorg) 
De samenwerking tussen de huisart
sen en de apotheek bestaat al 40 jaar 
en is zeer nauw. 

De lijntjes voor afstemming zijn dan 
ook erg kort en wanneer het nodig is 
om even te overleggen, doen ze dat 
ook in het weekend. 
Daarnaast worden gezamenlijke afspra
ken gemaakt over inzet van medicij
nen. En wat alle huisartsen, apothekers 
en doktersassistentes belangrijk vin
den;  ze leren van  en met elkaar om 
de zorg voor patiënten steeds weer te 
ver beteren. 

•    Service Apotheek Malden
•    Huisartsenpraktijk De Kroonsteen 

Beneden
•    Huisartsenpraktijk De Kroonsteen 

Boven
•    Sterker Sociaal werk
•    Overgangspraktijk Unique

•    Acupunctuur MaldenMolenhoek
•    SHO Centrum voor medische 

 diagnostiek – bloedprikpost
•    Coördinatie/ klachtenfunctionaris 

stichting Gezondheidscentra 
Samen Gezond

In De Kroonsteen 8 zijn gehuisvest:


