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Apotheek Voorzorg: voorop in 
veiligheid en rendement
De Medicatierol van Apotheek Voorzorg maakt het leven van mensen 
die meerdere medicijnen tegelijkertijd gebruiken gemakkelijker en 
veiliger. Benieuwd wat wij voor u kunnen betekenen? Lees verder!

APOTHEEKVOORZORG
Onderdeel van Mosadex Groep



Rolmedicatie vertegenwoordigt in elke apotheek een groot volume 
in receptregels. Wetenschappelijk is vastgesteld dat bij gebruik de 
therapietrouw significant toeneemt, de kwaliteit van leven verbetert 
en onnodige ziekenhuisopnames worden voorkomen. Apotheek 
Voorzorg is de grootste GDS-apotheek ter wereld, en de mondiale 
benchmark voor kwaliteit van medicatierollen. 

Over Apotheek Voorzorg
Opgericht in 2002 door Mosadex en inmiddels uitgegroeid tot dé specialist in 

het op maat verpakken van medicijnen. Met de Medicatierol bieden wij uw 

patiënten het meest veilige en gebruiksvriendelijke systeem om meerdere 

medicijnen tegelijkertijd in te nemen. Onze ambitie? Door continu te 

innoveren willen we de norm bepalen: we leggen de lat steeds hoger. 

Apotheek Voorzorg verzorgt de geautomatiseerde distributie van 

geneesmiddelen van A tot Z. Zo kunt u zich volledig richten op uw 

kernactiviteit: het leveren van uitmuntende farmaceutische patiëntenzorg.  
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Zeven redenen om te kiezen voor Apotheek Voorzorg

 State-of-the-art productie- en schouwmachines 
Samen met VMI Holland ontwikkelen we een nieuwe generatie machines voor 

grootschalige productie, aangestuurd door eigen software. Dit zorgt voor 

uitmuntende schaalvoordelen en een lage kostprijs.

Eerste goedgekeurde GDS-apotheek van Nederland
In oktober 2016 heeft IGZ getoetst op alle 37 aandachtsgebieden 

uit de GDS-norm van de KNMP. Apotheek Voorzorg kwam goed door 

de keuring op het gebied van GMP-kennis, de aanwezigheid van 

complete GDS-protocollen, validatie van het productieproces en de 

toezichtrol van de apotheker. 

Multidose-verpakking met 6 verschillende soorten medicijnen
We bieden zakjes met zes verschillende medicijnen per innamemoment.  

Het voordeel? Minder zakjes per rol voor uw patiënt. 

Voorloopzakje
Is het uiterlijk van het medicijn in de rol veranderd ten opzichte van de vorige 

levering? Dan staat dit duidelijk vermeld op het zogeheten ‘voorloopzakje’.  

Zo voorkomen we verwarring bij uw patiënten.

Risicovolle stoffen apart verpakt
Risicovolle stoffen, opiaten, inhalatie-capsules en calci chew 

(calciumcarbonaat) worden apart verpakt in een zakje.

Geen extra kosten voor halve tabletten in de rol
Bij elk medicijn dat uw patiënt naast de rol krijgt, bestaat de kans dat het 

vergeten wordt. Daarom verpakken wij zo veel mogelijk tabletten in de rol. 

Ook halve tabletten als daarvoor een goede reden is; farmacotherapeutische 

onderbouwing en als er een breukstreep aanwezig is. 

Spoedrollen mogelijk bij wijziging in medicijngebruik 
Wij kunnen deze snel verwerken in een nieuwe Medicatierol voor de 

resterende dagen. Uw patiënt hoeft dan dus niet te wachten op de 

eerstvolgende rolwissel. 
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Vragen of meer informatie?
Neem gerust contact met ons op. Wij helpen u graag!
T 088 990 87 00
E info@apotheekvoorzorg.nl 
www.apotheekvoorzorg.nl

Maak kennis met ons expertisecentrum Medicatie+Zorg
Zorginstellingen kiezen in toenemende mate voor 

gespecialiseerde (instellings-)apotheken met GDS-expertise. 

Daarom heeft Apotheek Voorzorg een expertisecentrum 

ingericht: Medicatie+Zorg. Wij adviseren, begeleiden en 

scholen apothekers op het gebied van farmacotherapie, 

actuele wet- en regelgeving, aanbestedingen, inrichten van het 

medicatieproces en instellingsautomatisering. Zo wordt u dé 

lokale specialist op het gebied van instellingsfarmacie.

Meer weten? Ga naar medicatiepluszorg.nl
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