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Sluiting dienstapotheek Venray 

 

Enkele maanden geleden werden we in Venray verrast door de aankondiging dat de 

dienstapotheek zou sluiten. Dat hield in dat er na 23.00 uur ’s avonds geen apotheek 

meer beschikbaar was en dat men naar Venlo moest reizen om daar medicijnen te halen. 

Met een beetje pech moest je daar contant afrekenen als deze apotheek geen contract 

had met de eigen verzekeraar. 

Middels overleg tussen de apotheken is de dienstapotheek open kunnen blijven voor een 

bepaalde periode. 

Inmiddels is die periode voorbij en zijn de inwoners van Venray weer terug bij af: de 

dienstapotheek gaat per 1 juli dicht en heeft men na 23.00 uur medicijnen nodig dan 

moet men naar Venlo reizen om ze daar op te halen en in het aller slechtste geval ook 

nog contant afrekenen. 

De apothekers lopen vooruit op zaken: men denkt dat in de toekomst een reistijd van 45 

minuten de standaard wordt. Dit is echter nog steeds niet besloten, dus het is onzinnig 

om daar nu al op vooruit te lopen. Het gebeurt echter wel. 

De apothekers betalen nu aan 2 apotheken een vergoeding voor deze dienst: aan de 

apotheek in Venray voor de avonddienst en in Venlo voor de nachtdienst. Wat een 

bureaucratie wordt hiermee in gang gezet. 

Wanneer 45 minuten reistijd de standaard wordt, dan zou dit betekenen dat mensen van 

Mook tot Sittard gebruik moeten maken van de apotheek in Venlo en de rest 

waarschijnlijk van een apotheek in Maastricht. Dat betekent dus 2 nachtapotheken voor 

Limburg, 2 nachtapotheken voor ongeveer 1,1 miljoen inwoners. 

 

 Vindt het college het acceptabel dat de dienstapotheek in Venray dreigt te 

verdwijnen? 

 Is het college het met ons eens dat een reistijd van 45 minuten naar een 

apotheek veel te lang is? 

 Is het college het met ons eens dat het niet nodig is om alvast vooruit te lopen 

op mogelijke veranderingen in de regels rondom dienstapotheken? 

 Is de wethouder bereid om met de apothekers in gesprek te gaan en alles in het 

werk te stellen om de dienstapotheek voor Venray te behouden? 

 Wie betaalt de reiskosten van mensen die mogelijkerwijs 2x 45 minuten moeten 

reizen? 

 Hoe wordt het vervoer geregeld als men geen auto heeft? In de nacht is er ook 

geen openbaar vervoer? 
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