
SGP fractie Goeree-Overflakkee | secretariaat: P.C. Grinwis, Dorpsweg 13, 3253 AG Ouddorp, T. 0187-683384 
                   centraalmailadres: info@sgpgo.nl | www.sgpgo.nl | E-mail: fractie@sgpgo.nl | Twitter: @SGP_GO

                                                   

 

Pagina 1 van 1 

 

 

 

 

Aan de griffier van de raad van de gemeente Goeree-Overflakkee. 

Datum: 5 maart 2014 

Onderwerp: Dienstverlening Apotheken 

Ondergetekende meldt hiermee dat hij in de eerstvolgende raadsvergadering gebruik wenst te maken van 

de mogelijkheid om mondelinge vragen te stellen over genoemd onderwerp. 

Vragen gericht aan: Het college van B. en W. 

Vragen: 

- Is het college bekend met verandering van dienstverlenging van de Apotheken op Goeree-Overflakkee? 

- Is het college met ons van mening dat dit een ongewenste situatie en daarmee een enorme teruggang in 

het dienstverleningsniveau is en soms lastig is te organiseren voor onze burgers? 

- Is het college met ons van mening dat de patiënt onnodig de dupe wordt van deze maatregel en 

daarmee langer moet wachten totdat medicijnen kunnen worden toegediend? 

- Is het college bereid om in gesprek te gaan met Apotheken en Zorgverzekeraars om deze problematiek 

te bespreken met als doel de dienstverlening van deze zorg 24-uur te waarborgen op ons eiland? 

1.   

Aanleiding: 

In de media (Groot Goeree-Overflakkee) zijn berichten verschenen die aangeven dat de dienstregeling van de 
gezamenlijke apotheken met ingang van 15 maart op ons eiland gaat veranderen. Concreet betekent dit, dat de 
farmaceutische spoedzorg vanaf dat moment op één locatie wordt geleverd en wel in de Mediq Apotheek te 
Dirksland. Echter dit is tot 22.00 uur. Daarna moeten patiënten die van de huisartsenpost komen en een 
geneesmiddel nodig hebben deze in Spijkenisse halen. Daarnaast vervallen per deze datum ook de openingstijden 
op zaterdag van zowel de apotheken te Ouddorp als Sommelsdijk.  
 

Indiener: namens SGP-fractie Goeree-Overflakkee, P.C. Grinwis 
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