
Apotheek Ridderveld lijkt na de
verhuizing op een Apple Store

Annemiek Brandriet

Alphen

Apotheek Ridderveld, nu nog ge-
vestigd aan de Troubadourweg,
verhuist deze zomer naar het ge-
zondheidscentrum aan de Lupine-
singel. Bij het tekenen van de in-
deling werd een Apple Store in het
achterhoofd gehouden, vertelt
Reggy Smith, directeur-bestuur-
der van de Samenwerkende Apo-
theken Rijn en Gouwe. 

,,Wat ik daar níet zag was een
hele grote balie met medewerkers
erachter verstopt”, legt hij uit.
,,Medewerkers kwamen naar de
klanten toe, in plaats van dat be-
zoekers een nummertje trekken
en naar een balie worden geroe-
pen. Ik wil dat de nieuwe apotheek
dienstbaarheid uitstraalt.”

Uitgiftekluis
De apotheek komt op de begane
grond. De balies staan daar een
stuk verder uit elkaar dan nu het
geval is. Er komt een uitgiftekluis
waar je 24 per dag je medicijnen
uit kunt halen en er zijn straks
aparte spreekkamers. 

,,Als je een nieuwe iPhone 10
koopt is je privacy een minder
groot issue. In de apotheek is dat
wel belangrijk. Daarom hebben we
aparte ruimtes waar mensen één
op één gesprekken kunnen voeren.
Hier kunnen ze bijvoorbeeld ook
uitleg krijgen over het gebruik van

medicijnen. Denk aan middeltjes
voor de luchtwegen, die test je
toch liever niet als iedereen mee-
kijkt.”

Ook de medewerkers van de
apotheek vinden die extra ruimtes
prettig, weet Rob Beereboom, di-
recteur bij de Apotheken Rijn en
Gouwe. ,,Zij vinden de nieuwe
manier van werken plezierig. Ze
zijn enthousiast dat ze wat verder
uit elkaar staan straks.” 

Het wordt voor medewerkers de
kunst te herkennen wat de klan-
ten willen. ,,Iedereen vindt het
leuk om in een mooie winkel te-
recht te komen”, denken de be-
stuurders.

Zij zijn er ook van overtuigd dat

patiënten in het gezondheidscen-
trum snel de voordelen zullen
merken van het feit dat alle zorg-
verleners bij elkaar in hetzelfde
pand zitten. De verhuizing staat
gepland rond de zomer.

,,Er is één loket. Na je bezoek aan
de arts, haal je beneden je pillen

op. Als je wordt doorgestuurd naar
de fysio, kan dat ook in hetzelfde
gebouw. Een hele plezierige ont-
wikkeling”, zegt Beereboom. ,,Het
wordt een prachtig centrum.”

Medicatiegesprek
Bezoekers moeten straks nog wel
gewoon een nummertje trekken.
,,Dat geeft rust, wie het eerst komt,
die het eerst maalt”, zegt Smith,
die aangeeft dat de rol van apothe-
ker verandert. 

,,De veiligheid bewaken en een
juist gebruik stimuleren, wordt
een steeds belangrijker onderdeel
van ons vak. Mensen gebruiken
steeds meer medicijnen. Wij nodi-
gen ze uit voor een gesprek. Daarin

bespreken we wat ze gebruiken en
hoe.”

Vaak blijkt namelijk dat mensen
hun medicijnen niet goed inne-
men, waardoor ze wellicht niet
optimaal werken. ,,Met alle gevol-
gen van dien”, zegt Smith. 

,,De kans dat je tijdens het con-
sult bij een dokter alle informatie
opslaat, is niet groot. In korte tijd
krijg je veel te verwerken. Dan ga
je naar de apotheek en krijg je mis-
schien medicijnen die je helemaal
niet wilt, waarvan niet altijd dui-
delijk is waarom je ze moet ge-
bruiken. Wij vertellen mensen
waarom ze medicijnen moeten ge-
bruiken, maar kijken ook of het al-
lemaal nog wel nodig is.”

▲ Reggy Smith toont tekeningen van de nieuwe apotheek aan de Lupinesingel. FOTO PETER FRANKEN
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Kozakkenkoor op zoek
naar eerste tenoren 

Het Alphens Kozakkenkoor zoekt
een aantal eerste tenoren. Het koor
heeft dit jaar weer meerdere con-
certen op het programma staan,
waaronder in Montfoort en Volen-
dam. Om het koor op peil te hou-
den is het op zoek naar eerste te-
noren. Het koor zingt alles in het
Russisch, maar de teksten worden
fonetisch weer gegeven. Het koor
oefent elke woensdagavond in de
Maranathakerk vanaf 19.45 uur. 

Middag voor voormalige
borstkankerpatiënten 

Het SamenhuiS en de Mamma-

polikliniek van het Alrijne Zieken-
huis in Alphen houden morgen
voor het eerst een inloopmiddag
voor (ex)borstkankerpatiënten.
Kinderen en naasten zijn welkom.
De inloopmiddag komt elke laat-
ste woensdag van de maand terug
tussen 14.00 en 16.00 uur. Een
casemanager en mammacarever-
pleegkundige van het ziekenhuis
zijn aanwezig aan de Uranusstraat
14 E. Meer info via 071-5828497.
samenhuis.org AD100

BODEGRAVEN

Gerrit van Rossum vertelt
over Charlotte Salomon

Oud-directeur van het Evertshuis,
Gerrit van Rossem, vertelt vrijdag
in woord en beeld het verhaal van

Charlotte Salomon. Zij was leer-
ling aan de kunstacademie van
Berlijn in de jaren dertig. Als kind

uit een niet-religieus, Joods gezin
wordt zij geconfronteerd met anti-
semitisme, de liefde en een tra-
gisch familiegeheim. Dit leidt tot
een project waarin zij, ondergedo-
ken in Frankrijk, in enkele jaren
tijd bijna duizend gouaches
maakte om grip te krijgen op haar
bestaan. De lezing begint om 20.30
uur. Entree is 9 euro. AD100

BOSKOOP

Snertwandeling langs
mooie plekjes in Boskoop

De VVV houdt morgen een snert-
wandeling. Een gids laat de mooie
plekjes van Boskoop zien. De tocht
begint om 13.30 uur aan de Over-
slag 14. Na afloop kunnen deelne-
mers zich weer opwarmen met

een kop snert. Deelname kost 4,50
euro. Aanmelden via 0172-214644
of info@vvvboskoop.nl. AD100

TER AAR 

Historisch museum in
teken van oude foto’s

Tijdens de presentatie ‘oud Ter
Aar’ laat het Cultuur Historisch
Museum zaterdag oude  dia’s zien.
Geïnteresseerden worden vanaf
14.00 uur meegenomen door de
geschiedenis van het dorp. Als de
presentatie is afgelopen, kunnen
bezoekers ook de foto-expositie
Ondernemers van toen bekijken. Be-
zoekers kunnen ook hun eigen
oude foto’s in laten scannen. De
entree bedraagt 4 euro. Het mu-
seum is aan de Westkanaalweg 118. 

▲ Een van de foto’s uit de collec-

tie van het museum in 

Ter Aar. FOTO CULTUUR HISTORISCH MUSEUM

Deze wijkenpagina verschijnt dagelijks. Heeft u ook een nieuwtje of

foto voor deze rubriek? Stuur uw bericht naar gh.ikhebnieuws@ad.nl.
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