Apotheek Maasdonk

24/7 afhaalkluis een gemakkelijke service
Pas een kleine maand
geleden is de afhaalkluis
aan de gevel van de nieuwe Dorpspraktijk
in gebruik genomen en toch hebben al veel
mensen met gemak gebruik gemaakt van deze
nieuwe service. Met de afhaalkluis kunt u 24
uur per dag, 7 dagen per week medicijnen
ophalen. Een rit naar Geffen of wachten op
bezorging is niet meer nodig. Met een gratis
SMS krijgt u bericht dat de medicijnen klaar
liggen met een unieke afhaalcode. Ook goed
te combineren met de Herhaalservice.
Is dit iets voor u? En wilt u voortaan altijd
gebruik maken van de 24/7 afhaalkluis?

1. Aanmeldformulier
Op onze website www.apotheekmaasdonk.
nl/24-7-afhaalkluis vult u het aanmeldformulier in.
2. Medicijnen of bestelling
Zodra wij een recept of bestelling
ontvangen, gaan wij aan de slag. Binnen 2
werkdagen zal de afhaalkluis gevuld worden
met de medicijnen of uw bestelling.

De afhaalkluis is gebruiksvriendelijk en te
gebruiken voor iedereen die is ingeschreven
bij Apotheek Maasdonk. Wij hopen dan ook
dat u naar tevredenheid gebruik zal maken
van deze nieuwe service.
Persoonlijke aandacht of een persoonlijk
medicijngesprek blijft waardevol. Daarom
blijft u ook van harte welkom in de apotheek,
Dorpstraat 21 te Geffen. Tot ziens!
Vragen?
E-mail: team@apotheekmaasdonk.nl of
bellen: 073 - 532 4699

Vanaf 22 februari zijn wij gevestigd op:

Lindenlaan 28
5382 JA Vinkel
Ons telefoonnummer en emailadres
blijven hetzelfde
tel: 073 - 532 3427
email:
info@huisartspraktijkvinkel.nl
Huisartspraktijk Vinkel
en partners:
Move2bFit
Caroline vd Wetering
Schuts Podotherapie
Oefentherapie Vandaag
Apotheek Maasdonk
Logopedie Bij Jill
Verloskundige praktijk Belle Vie
Thuiszorg van Sint Jozefoord
Talent Psychologie
Ergotherapie Praktisch
Thuiszorg Pantein
Praktijk SPIL

3. SMS-bericht
U ontvangt een gratis SMS of e-mail met
daarin een unieke 6-cijferige afhaalcode.
Voor elke bestelling ontvangt u een nieuwe
code.
4. Afhaalkluis
Volg de instructies op het scherm van de
afhaalkluis. Na het invoeren van de unieke
afhaalcode kunt u de medicijnen of uw
bestelling uit het luik nemen.
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Jos en Janneke (huisartsen)
(medische) informatie en andere zaken ...
Geen morfinepakkingen
meer, geen manuelatherapie en geen homotrainer. Dorpspraktijk
Vinkel, samenwerking in de zorg, ook voor
beweegzorg.
Wat staat er een fantastisch mooie
dorpspraktijk in Vinkel, een initiatief en
onderneming van de huisartsen Jos van der
Sande en Janneke Bressers. Een moderne
nieuwe locatie waar u terecht kunt bij
problemen met uw gezondheid. Naast
de huisartsenzorg zijn er ook vele andere
eerstelijns disciplines aanwezig, zodat de
zorg dicht bij huis aangeboden wordt. En
een bijkomend groot voordeel is de hierdoor
gemakkelijke samenwerking tussen de
verschillende zorgverleners. Hierdoor zal de
geboden zorg nog beter op elkaar afgestemd
kunnen worden. Ieder heeft zijn eigen
specifieke deskundigheid. Gebruikmaken van
elkaars kennis en vaardigheden zal de patiënt
ten goede komen.
Deze manier van werken is gericht op de
gezondheidszorg van de toekomst. Namelijk
steeds meer zorg dicht bij huis en hierdoor
worden de kosten van de zorg beperkt door
minder verwijzingen naar de tweede lijn
(zoals het ziekenhuis). En dit kan nu samen
met de in Vinkel aanwezige specialistische
eerstelijns zorgprofessionals.
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Ook de fysiotherapie is veel veranderd.
Vroeger was alles anders. Soms vragen
patiënten nog naar morfinepakkingen
(bedoelen dan paraffine, maar dat gebruiken
we al jaren niet meer). Ook horen we wel
eens andere grappige dingen, bijvoorbeeld
dat ze bij de manuelatherapie geweest zijn en
thuis trainen op een homotrainer.
Voor de beweegzorg zullen ook medewerkers
van Fysiotherapie Move2BFit in de
Dorpspraktijk te vinden zijn. Soms is bewegen
niet vanzelfsprekend. Je lichaam doet pijn of
werkt niet (meer) zoals je gewend bent. De
fysiotherapeut is dé expert in houding en
beweging. Hij helpt je bij het voorkomen,
verhelpen of verminderen van je lichamelijke
klachten en zorgt ervoor dat je weer optimaal
kunt bewegen. De zorg van een fysiotherapeut
past bij jouw persoonlijke situatie en is gericht
op het doel dat je wilt bereiken. Soms krijg
je alleen advies, soms ook een behandeling.
Bij de eerste afspraak wil de fysiotherapeut
precies weten wat je lichamelijke klachten
zijn. Zo kan hij vaststellen of je gebaat bent bij
fysiotherapie of eerst naar je huisarts moet.
Zo’n uitgebreid gesprek is niet nodig als je
door de huisarts of medisch specialist bent
doorverwezen naar een fysiotherapeut. Als
duidelijk is dat fysiotherapie je kan helpen, ga
je samen met je fysiotherapeut op zoek naar

de mogelijke oorzaken van je klachten. Hij wil
ook weten wat je persoonlijke doelen zijn.
Wat hoop je met de behandeling te bereiken?
Wat wil je (weer) kunnen? De fysiotherapeut
onderzoekt ook het lichaamsdeel waar je
last van hebt, en kijkt welke invloed je klacht
of aandoening heeft op je houding en de
manier waarop je je lichaam beweegt. Als de
fysiotherapeut een diagnose heeft gesteld,
bespreekt hij met jou het behandelplan.
Fysiotherapeutische behandeling past bij jou
persoonlijke situatie en is gericht op het doel
dat jij wilt bereiken.
Move2BFit is aangesloten bij Keurmerk
fysiotherapie, voldoet aan de hoogste
kwaliteitseisen en neemt deel aan
(innovatieve) nieuwe behandelprogramma’s.
Bij Move2BFit werken (op masterniveau)
gespecialiseerde
fysiotherapeuten.
Zoals de sportfysiotherapeut, manueel
therapeut,
kinderfysiotherapeut
en
geriatriefysiotherapeut. Zijn aangesloten
bij diverse netwerken zoals Parkinsonnet,
schoudernetwerk, knienetwerk, echonetwerk, COPD-netwerk (Fysuvo), hartfalennetwerk en chronisch zorgnet. Onze klanten
waarderen ons met een gemiddeld cijfer van
maar liefst een 9.
Roelf Loeffen
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