
 
         
 

Castricum, 17 januari 2023 
 

 
Betreft: Schriftelijke vragen over locatie Dienstapotheek Midden-Kennemerland 
 
 
Geachte college, 
 
Onlangs vernamen wij uit de krant (NHD) dat de Dienstapotheek Midden Kennemerland 
waar patiënten ’s nachts en in het weekend terecht kunnen, momenteel gevestigd in Het 
Rode Kruis Ziekenhuis te Beverwijk, moet sluiten. Eind 2021 is de huur opgezegd door het 
Rode Kruis Ziekenhuis. Ondanks uitbreiding en nieuwbouw van het ziekenhuis zou er geen 
ruimte beschikbaar zijn voor de Dienstapotheek. 
Een Castricumse apotheker sprak zijn zorgen hierover uit mede voor de inwoners van de 
gemeente Castricum. Vooral voor patiënten uit Castricum, Akersloot en Uitgeest  
 
Sinds 2007 zitten de Huisartsenpost, de Spoedeisende hulp en de Dienstapotheek voor 
inwoners van de regio Midden-Kennemerland vlak bij elkaar in het Rode Kruis Ziekenhuis. 
Lokaal Vitaal vindt dat zeer wenselijk; je wilt immers als zieke niet na het bezoeken van de 
spoedeisende hulp of huisartsenpost weer door moeten reizen voor benodigde medicijnen.   
Bovendien bestaat er thans een nauwe samenwerking tussen de huisartsenpost en de 
Dienstapotheek; deze samenwerking zou op afstand veel minder efficiënt zijn. 
En tenslotte zorgt de huidige locatie van de Dienstapotheek in het ziekenhuis voor een 
veilige werkomgeving gedurende met name de avond- nachtelijke uren voor het personeel 
van de Dienstapotheek. 
 
Na de gedwongen sluiting van de Dienstapotheek in het ziekenhuis zullen de 8000 patiënten 
die er jaarlijks langskomen tijdens avonduren of in het weekend zich opnieuw moeten 
verplaatsen naar een zogenaamd ‘steunpunt’ ergens in Velsen-Noord om hun medicijnen op 
te halen. 
 
Vraag: bent u het met ons eens dat het voor de patiënt het meest praktisch en duidelijk is als 
alles op 1 locatie wordt geboden? 
 
Vraag: bent u het met ons eens dat het niet wenselijk is dat de 8000 individuele patiënten, 
vaak zieke mensen, na hun bezoek aan de huisartsenpost ’s nachts en in het weekend door 
moeten reizen voor hun medicijnen? 
 



Vraag: bent u het met ons eens dat het voor het personeel van de Dienstapotheek ’s avonds, 
‘s nachts en in het weekend veiliger is om in een veilige omgeving als een ziekenhuis te 
werken? 
 
Vraag: bent u bereid om daar waar mogelijk, aandacht te vragen voor dit probleem bij en 
druk uit te oefenen op het Rode Kruis Ziekenhuis teneinde deze naar onzes inziens 
verkeerde beslissing terug te draaien en om nogmaals in overleg te bekijken in hoeverre de 
beperkte ruimte van de Dienstapotheek kan worden ingepast in de nieuwbouw van het 
ziekenhuis?  
 
 
Bij voorbaat dank voor de beantwoording van onze vragen. 
 
Mariska Tauber 
namens fractie Lokaal Vitaal 
 


