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Waarvoor kan ik naar een 
apotheek?

Je kan altijd naar een apotheek. Voel je je niet 
goed? Heb je een probleem? Dan kan je naar 
de apotheek gaan. Je moet niets kopen, de 
apotheker kan ook gewoon advies geven. 
Schrijft de dokter medicijnen voor? Die kan je 
in de apotheek kopen. 

Hoe herken ik de apotheek in 
mijn buurt?

Een apotheek herken je aan het groene 
lichtgevende kruis. Ga zoveel mogelijk naar 
dezelfde apotheek. Hoe beter hij je kent, hoe 
beter het advies. 

Hoe koop ik voorgeschreven 
medicatie?

Ik ga naar de apotheek. 

Ik neem mee: mijn betaalkaart of cash geld 
en het bewijs van elektronisch voorschrift. Het 
voorschrift kan een papier zijn of elektronisch. 
Je hebt de barcode nodig. Je moet het papier 
van de dokter niet bijhebben, een foto van de 
barcode of de nummers van de barcode via 
sms zijn ook goed. 

De apotheker kan je identiteitskaart vragen 
maar ook zonder een identiteitskaart kan ik 
naar de apotheek. 

De apotheker verkoopt me het medicijn.

De apotheker legt mij uit hoe ik de medicatie 
moet nemen. De apotheker kan voor mij een 
medicatieschema maken of mijn pillendoos 
vullen. 

Wat als ik medicijnen nodig heb 
en de apotheek is gesloten? 

Zoek de apotheek van wacht het dichtst bij je 
huis. Je vindt de Brusselse apotheken via de 
website: upb-avb.be/nl/apotheken-van-wacht. 
Of telefoneer naar het betalende nummer 
0903 99 000 (1,50 €/min.). 

Opgelet: door naar dit nummer te telefoneren 
kan je extra telefoonkosten hebben!

Wat heb ik best altijd in huis?

De thuisapotheek zijn medicijnen en 
verzorging die je altijd best in huis hebt voor 
een noodgeval. Handige dingen zijn:

• pijnstillers en koortsremmers  
(bv. paracetamol)

• koortsthermometer
• plakkers
• ontsmettingsmiddel
• pincet

Vraag raad bij je apotheker.

NAAR DE APOTHEEK
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De dokter schrijft medicatie voor.

Ik ga naar de apotheker in mijn buurt.
Ik zie het groene kruis: een apotheek!

NAAR DE APOTHEEK
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De apotheker verkoopt me het medicijn.

Ik neem mee:

• het bewijs van voorschrift (barcode op papier of elektronisch)
• cash geld of een betaalkaart
• mijn identiteitskaart (is niet nodig) 
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Ik kan altijd naar de apotheker als ik mij niet goed voel of een probleem heb. 
Ook zonder voorschrift van de dokter.

De apotheker legt me uit hoe ik al mijn medicijnen moet gebruiken.
De apotheker kan voor mij een medicatieschema maken of mijn pillendoos 
vullen.
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Het is avond, nacht of weekend en de apotheek is gesloten.
Ik moet dringend medicijnen hebben. 

Ik zoek naar de apotheek van wacht het dichtst bij mijn huis:

• Aan de gevel van mijn apotheek
• upb-avb.be/nl/apotheken-van-wacht  
• Betalende nummer 0903 99 000 (1,50 €/min)

De apotheek van wacht is meestal duurder!
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