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Geachte raad,

Wij ontvingen de schriftelijke vraag d.d. 4 april 2018 aangaande de openingstijden van de 
dienstapotheek te Dirksland.

Uw vragen herhalen we in deze brief, en we hebben ons laten informeren door de apothekers. Op 
basis hiervan kunnen u het volgende antwoorden.

1. Worden de openingstijden van de dienstapotheek in Dirksland binnenkort (verder) beperkt?
 Antwoord: In 2014 zijn door CZ afspraken gemaakt over de openingstijden van de eilandelijke 
apotheken. Hierbij is de avondopenstelling tot 22.00 uur geregeld. Er is geen informatie bij de 
apotheek bekend over gewenste (verdere) beperking van de openingstijden.
Voor alle duidelijkheid wordt vermeld dat het ziekenhuis niet als “verkapte apotheek” aan niet bij 
hun opgenomen patiënten medicijnen mag verstrekken.

2. Worden de kosten voor het verstrekken van medicijnen door de dienstapotheek binnenkort 
verhoogd?

Antwoord: De bekostiging van deze verstrekkingen wordt jaarlijks bepaald op basis van het aantal 
verstrekte recepten het jaar ervoor. Het bedrag schommelt rond de € 40,- per recept, en wijzigt 
niet substantieel.

3. Indien vraag 1 of 2 bevestigend wordt beantwoord: is het college bereid om met de 
betrokken partijen (zorgverzekeraars, huisartsenpost, apotheek, e.d.) in overleg te treden om 
te proberen deze verslechtering van de zorgverlening op ons eiland te voorkómen?

Antwoord: Dit lijkt momenteel niet nodig, omdat uit informatie van de apothekers en Paulina.nu 
blijkt dat de medicijnuitgifte, binnen de gestelde kaders van de mogelijkheden, zo optimaal 
mogelijk wordt uitgevoerd.

4. Hoe staat het met de pogingen die (onder de vlag van Paulina.nu) worden ondernomen om 
de uitgifte van medicijnen ook ’s nachts weer op het eiland te laten plaatsvinden?

Antwoord: Met Paulina.nu heeft overleg plaatsgevonden. Hieruit kwam als conclusie dat het nu zo 
goed mogelijk geregeld is.
Medicijnverstrekking gedurende 24 uur per dag, 7 dagen per week is een beter alternatief, maar 
dat is momenteel niet mogelijk, gezien het budget, maar ook gezien personele mogelijkheden.
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24 uur per dag medicijnverstrekking zou kunnen als:
- er aanvullende financiering is (bv) door gemeentelijke bijdrage, voor de overige uren.
- en: (tenminste even belangrijk) gekwalificeerd personeel. Als het financieel al zou kunnen, 

dan zouden alle apothekersassistenten op het eiland (dus ook van de apotheekhoudende 
collega's) moeten meedoen met de dienst om het rond te krijgen. Nu worden de diensten 
gedaan door assistenten uit de 3 apotheken (Ouddorp, Sommelsdijk en Dirksland).

Wij hopen u hiermee naar tevredenheid te hebben geantwoord,

Bijlage(n):
Schriftelijke vraag SGP over openingsuren apotheek 

Hoogachtend,

Burgemeester en wethouders van Goeree-Overflakkee,
secretaris, burgemeester,
W.M. van Esch mr. A. Grootenboer-Dubbelman
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