
Osdorpplein 403
1068 EV Amsterdam
Telefoon: 020 – 619 0446
E-mail: apocaleido@xs4all.nl
www.apotheekcaleidoscoop.nl
Fax: 020 – 610 3998

Apothekers 
Dhr. Sai Hong Lam 
Dhr. Ies van Golen
Mw. Fani Kwee
Mw. Kim Djoen Yap

Open
• Maandag en woensdag 09.00 – 20.00
• Dinsdag, donderdag, vrijdag 09.00 – 18.00
• Zaterdag 10.00 – 16.00

Maandag t/m vrijdag is de apotheek van 13.00 – 13.30 
gesloten, maar wel telefonisch bereikbaar.

In de maand augustus kent de apotheek aangepaste 
openingstijden: op maandag en woensdag is de apotheek tot 
18:00 uur geopend en op zaterdag gesloten.

Dienstapotheek 
Buiten onze openingstijden kunt u met spoedeisende recepten 
altijd terecht in de dienstapotheek in de centrale hal van het 
Sint Lucas Andreas Ziekenhuis.

Apotheek Caleidoscoop maakt deel uit van Amsterdam Farma

Kies ook voor de voordelen  
van Apotheek Caleidoscoop:

• Moderne apotheek, met een klantvriendelijk 
apotheekteam dat altijd voor u klaar staat.

• Ruime openingstijden, ook buiten werktijd.

• Recepten klaar terwijl u wacht.

• Bezorgservice.

• Herhaalservice, zo zit u nooit zonder medicijnen.

• Gescande recepten ook per e-mail.

• Medicatierol, medicijnen verpakt per inname- 
moment.

• Inloopspreekuur

• Spoedmedicatie op dezelfde dag geleverd.

Kortom, alle reden om kennis te komen 
maken! Graag tot ziens in onze apotheek, 
wij heten u van harte welkom!

Inschrijven
Inschrijven in onze apotheek is altijd mogelijk. U 
hoeft alleen maar even bij ons binnen te stappen. 
Inschrijven kan ook via onze website. Wij regelen voor 
u de overschrijving vanuit uw oude apotheek. Veilig 
medicijngebruik blijft zo gegarandeerd.

Uw moderne apotheek
Klantvriendelijk
Klantgericht 
Persoonlijke aandacht  
Snelle service



Inloopspreekuur
Op dinsdag tussen 11.00 en 12.00 uur is er een inloop-
spreekuur waar u een van de apothekers om advies  
kunt vragen.

Bezorgservice 
Bent u slecht ter been of door ziekte niet in staat de 
geneesmiddelen zelf op te halen, bezorgen wij op 
werkdagen uw bestelling gratis bij u aan huis.

Medicatierollen 
Neemt u verschillende combinaties 
medicijnen op verschillende tijden en dagen? Dan herkent u het 
vast wel: “Heb ik wel op tijd de juiste medicijnen ingenomen”? 
Niet alleen herkenbaar, maar soms ook gevaarlijk. Met de 
‘Medit easy’ loopt u geen risico meer. Alle medicijnen worden 
speciaal voor u op tijd en datum gesorteerd en voorverpakt in 
afscheurzakjes op rol. Zo kunt u altijd op tijd de juiste medicij-
nen innemen. 

Zelfzorg
Voor kleine aandoeningen gaat u niet direct naar de huisarts. 
Denk aan pijn, verkoudheid, jeuk, diarree of reisziekte. Voor 
deze kwaaltjes vindt u in onze apotheek een ruim assortiment 
zelfzorgproducten, die zonder recept verkrijgbaar zijn. Soms 
hebben zelfzorgproducten invloed op de werking van uw overige 
medicijnen. Wij kunnen u hierover deskundig informeren.

Persoonlijke verzorging
Onze apotheek kent een uitgebreid assortiment voor 
uw persoonlijke verzorging: verzorgingsproducten 
voor uw mond, huid en gezicht, 
dieetartikelen, enz. De apotheek is 
het exclusieve verkoopadres voor 
huidverzorgingsproducten van Vichy. 
Verder vindt u onder meer producten 
van La Roche Posay en Eucerin. 
Onze medewerkers weten alles over 
een verantwoord gebruik hiervan en 
helpen u graag verder.

Service op onze website  
www.apotheekcaleidoscoop.nl 
• 24 uur per dag informatie over onze apotheek, over 

geneesmiddelen en gezondheid.
• Instructievideo’s.
• Patiëntenfolders over een groot aantal ziekten.
• Mogelijkheid tot inschrijven, vragen stellen, enz.
• Informatie over de Dienstapotheek, waar u buiten onze 

openingstijden terecht kunt.
• Informatie over medicijnen als u op reis gaat.

Uw mening telt 
Apotheek Caleidoscoop wil haar dienstverlening 
voortdurend blijven afstemmen op uw wensen. Met uw 
vragen, opmerkingen of suggesties kunt u terecht in de 
apotheek en op de website. Op onze website vindt u ook 
onze Klachtenregeling.

Volg ons op facebook
Het is voor u zeker interessant! U vindt er regelmatig 
nieuws over de apotheken van Amsterdam Farma, 
maar ook over bijzondere activiteiten, service of 
aanbiedingen.

Welkom bij 
Apotheek Caleidoscoop!

Eigentijdse en snelle service
Apotheek Caleidoscoop is een moderne apotheek met 
een klantvriendelijk en klantgericht apotheekteam. Met 
persoonlijke aandacht en snelle service proberen wij u de 
best mogelijke zorg en advies te bieden. Dat betekent voor u 
onder meer: 
• recepten klaar terwijl u wacht;
• uw gescande recepten kunt u ook insturen per mail;
• inloopspreekuur;
• herhaalservice, zo zit u nooit zonder medicijnen;
• medicatierol, medicijnen verpakt per innamemoment;
• ruime openingstijden; u kunt ons ook voor of na werktijd 

bezoeken.

Uw veiligheid
Wij controleren altijd of uw medicijnen zonder problemen 
te combineren zijn of mogelijk ongewenste bijwerkingen 
hebben. Ook controleren wij of deze medicatie risico’s 
voor u oplevert bij bijvoorbeeld hoge bloeddruk, diabetes, 
of zwangerschap.

Ook voor de morning-afterpil kun 
je direct in onze apotheek terecht. 
Een recept is niet nodig.

Oeps! Heb ik wel op tijd de juiste 
medicijnen ingenomen?


