
 

 

Beste nieuwsbrieflezer, 

Het is zover, het thuiszorggedeelte is afgewerkt en vanmorgen hebben we de nieuwe 

ingang geopend. Vanaf nu kom je de apotheek binnen langs de ingang naast de VDK-

spaarbank en de vorige in-& uitgang is nu enkel uitgang. 

                 

Producten in de thuiszorg:  

-Steunverbanden, sportverbanden, voedingssupplementen voor sporters, tape, 

oefenballetjes, pedalo, gewichtjes, Kettlerproducten, … 

-Steunkousen, reiskousen, orthopedische schoenen, voetverzorging, allerlei inlegzooltjes 

en -kussentjes van Bota en Epitact tegen pijnlijke voeten,… 

-Allerlei medicatiedoosjes, oordopjes, thermometers,… 

-Bloeddrukmeters, hartslagmeters, bloedglucosemeters,…. 

- Verkoop en verhuur van krukken, rolstoelen, hometrainers, aerosoltoestellen, 

melkafkolftoestellen,…  

- badzitjes, antislipmatjes, hulpmiddelen bij lichaamsverzorging 
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-ADL-hulpmiddelen allerlei ( bokaalopener, kraanopener, speelkaarten voor slechtzienden, 

houders voor kaarten, elastische veters, vergrootglazen,…) 

   

 

-incontinentiemateriaal en toiletstoelen, urinalen, bedpannen,… 

-hoofdkussens, zitcomfort (Tempur), banaan- en U-vormige kussens, zadelkussens, 

reiskussens,… 

-Prodia: gamma voedingsmiddelen zonder suiker, bijvoeding en vervangvoeding,… 

- Speciaal bestek, drinkbekers, warmhoudborden,… 

 

Praktisch : 

-ingang : kant VDK-spaarbank 

-uitgang: vorige in-& uitgang 

-fietsenrekken: langs de palen onder de gaanderij 

-Haak voor honden: honden zijn niet toegelaten in de apotheek, er wordt binnenkort een 

haak voorzien 

- Advieshoek: in het thuiszorggedeelte is een tafeltje voorzien voor een vertrouwelijk 

gesprek, extra advies over medicatie bij astma, begeleiding bij het opstellen van een 

medicatieschema, … 

-Pashokje: mogelijkheid tot passen van  verbanden e.d. in het pashokje 

-Sleins hoekje : op de achterkant van het folderrekje bij de uitgang is er plaats voorzien om 

geboortekaartjes en rouwbrieven uit te hangen. Jonge ouders ontvangen een gratis 

huisbereide luiercreme bij afgifte van een geboortekaartje. Vraag gerust ook naar de roze 

doos 

-Afhaalkluisjes : nog even herinneren aan de afhaalkluisjes bij de uitgang waar 

voorafbetaalde producten afgehaald kunnen worden buiten de openingsuren 

Indien u deze nieuwsbrief niet meer wenst te ontvangen of op een ander e-mailadres kan u 

ons steeds een mailtje sturen. 

Hebt u familie of vrienden die ook graag op de hoogte blijven, geef dan gerust hun  e-

mailadres door. 


