GEZOND
IN OVERSCHIE
Overschiese Apotheek en
Apotheek Abtsweg

Het team van Overschiese Apotheek en
Apotheek Abtsweg staat voor u klaar.

De medewerkers kennen veel Over
schieënaren goed, sommigen zelfs al hun
hele leven. Dit draagt bij aan de zorg die
de twee apotheken geven. En daar draait
het om voor apothekers Sau Feng Cheung
en Anoek Verbeij: goede zorg leveren. Met
persoonlijk aandacht voor iedereen.
Goed contact = goede zorg
Een apotheek die goede zorg wil leveren,
moet stevige wortels hebben in de wijk. Dat
betekent: goed contact met alle huisartsen,
volledige patiëntdossiers en veel medicij
nen standaard op voorraad. Het betekent
ook: openstaan voor vragen en opmerkin
gen van patiënten. Overschiese Apotheek
en Apotheek Abtsweg staan garant voor
deze voorwaarden voor goede zorg.
Wist u trouwens, dat wij van veel Over
schiese patiënten ruim 20 jaar medische
informatie in het dossier hebben? Dit
betekent dat de medewerkers altijd goed
kunnen controleren of nieuwe medicij
nen bij uw medische achtergrond passen.
En dat doen ze dan ook!
Samen sterk
Zoals iedereen weet, neemt de druk op
de zorg toe. Om de kwaliteit van beide
apotheken te bewaken, was het nodig

Overschiese Apotheek en Apotheek Abtsweg zijn al vele, vele jaren de twee apotheken voor de inwoners van Overschie. Ook de meeste personeelsleden werken
hier al heel lang: twee assistentes werken hier zelfs al meer dan 30 jaar.

om nauwer samen te werken. Sinds vorig
jaar is de organisatie van de twee apothe
ken samengevoegd. Dit was nodig om de
goede zorg te bewaken. Dit betekent o.a.
dat alle medicijnen op één plek worden
bewaard: in de Overschiese Apotheek.
Apotheek Abtsweg: we zijn weer open
Apotheek Abtsweg is sinds een jaar min
der lang open: van 14 tot 17 uur. Dit is
nodig om ondanks de krapte goede zorg
te blijven geven in Overschie. Onlangs
was er aan de Abtsweg een probleem
met het riool. Hierdoor moest Apotheek
Abtsweg een tijd helemaal dicht. Maar
dat betekent niet dat de apotheek weg is!
Integendeel.
Apotheek Abtsweg is en blijft de apo
theek in Overschie-Oost, maar dan als
servicepunt. De medewerkers van beide
apotheken zijn allemaal deskundig, ook
op de Abtsweg. Zij kunnen al uw vragen
beantwoorden en u advies geven.
Wat is een servicepunt?
Zoals gezegd werken beide apotheken
nauw samen en hebben ze samen één
voorraad. Uw medicijnen worden altijd in
de Overschiese apotheek klaargemaakt.
Daarna kunnen ze naar de Abtsweg. Dit

betekent dat het iets langer duurt voor
dat uw medicijnen op de Abtsweg voor u
klaar liggen.
Wanneer we uw mobiele nummer heb
ben, krijgt u automatisch een bericht
(SMS of email) zodra al uw medicijnen
voor u klaarliggen. Deze nieuwe service
bieden de apotheken sinds kort aan alle
patiënten!
Medicijnen direct nodig?
Dat regelen we!
Heeft u uw medicijnen dezelfde dag nog
nodig? Geen paniek! Dat regelen we ge
woon voor u.

Overschiese Apotheek
Rotterdamse Rijweg 130
tel. 010-415 44 22
Apotheek Abtsweg
Abtsweg 49
Tel. 010-437 35 82
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