
 

 

Benodigdheden spreekuur Culturele Apotheek 
 
Wij nemen zelf doktersschermen mee, en een aantal banieren die we kunnen ophangen om bezoekers op 
het spreekuur te attenderen. Ook hebben wij allerlei attributen om de sfeer van een apotheekje te 
creëren (pillendoosjes, verbanddoos, tissues, etc) en alles wat we nodig hebben voor het geven van goed 
advies. Daarnaast maken we voor het inrichten van onze apotheek graag gebruik van een aantal 
roerende zaken die op de spreekuurlocatie bij u waarschijnlijk wel voorhanden zijn. Hieronder geven we 
een lijstje.   
 
Tafels, stoelen, boeken…  

• een bureau/tafel en drie stoeltjes om een ‘ontvangstbalie’ te kunnen maken;  
• twee stoelen, liefst fauteuil-achtig, voor in de ‘spreekkamer’ (die wij in elke ruimte kunnen 

creëren met doktersschermen), en indien mogelijk een klein bijzettafeltje; 
• de mogelijkheid om wat materiaal (logo, bordjes met kwalen) op te hangen. Dat kan op een paal, 

een stalen kapstok, een flyertoren, ramen…; 
• bij een avondoptreden: voldoende verlichting; 
• een prullenbakje; 
• als u een EHBO/spreekkamerscherm in huis heeft, horen we dat graag. We hoeven dan zelf niet 

onze eigen doktersschermen mee te nemen en kunnen wellicht de auto thuislaten en met de 
trein komen – beter voor het milieu. 

• eventueel een aantal stoelen en een tafel(tje) waarmee we een open ‘wachtkamer’ kunnen 
inrichten, waar mensen kunnen plaatsnemen en wat kunnen lezen;  

• een aantal passende poëziebundels en boeken (bij voorkeur romans, dus geen medische 
handboeken) voor in de wachtkamer (als die er niet zijn, geen probleem, we kunnen ook zelf een 
paar boeken meenemen); 

• verder zijn grappige rekwisieten die de medische uitstraling nog verder verhogen altijd welkom. 
Dus hebt u nog een skelet staan? Een brancard? Dieren op sterk water? Een plant of een 
kapstok voor in de wachtkamer? Wij kunnen het wellicht gebruiken. 

 
Het is voor ons plezierig als deze zaken al aanwezig zijn op de plek van het ‘spreekuur’ als we gaan 
opbouwen. Als er zaken zijn die u niet heeft, dan horen we dat ook graag.  
 
Locatie   
Wij hebben minimaal 7,5 m2 (2,5 x 3) nodig. Daarnaast leert de ervaring dat onze apotheek de meeste 
bezoekers trekt als we op een goed zichtbare plek aanwezig zijn. Een aparte, afgesloten ruimte is voor 
ons niet ideaal. Als er andere activiteiten plaatsvinden dan is dat geen probleem, een beetje reuring 
rondom ons is prima. Versterkte muziek kan wel een probleem opleveren, daarover dan van te voren 
graag even overleg.  
 
Omkleden  
Is er bij u een plek om ons om te kleden en op te maken? Wij hebben niet veel ruimte nodig. Wel is het 
handig als we onze spullen ergens veilig achter kunnen laten.  
 
Parkeren  
Laat ons s.v.p. ook van tevoren weten waar we kunnen parkeren in de buurt van de locatie. Indien er 
sprake is van betaald parkeren, is er dan de mogelijkheid om gebruik te maken van een parkeerkaart? 
 
Eten en drinken  
Een kopje koffie of thee en wat water op locatie stellen we zeer op prijs. Bij een avondspreekuur is het 
fijn als er op de locatie iets te eten is (broodjes, soepje, etc), omdat wij dan aan het opbouwen zijn rond 
etenstijd. Laat het s.v.p. weten als dat niet het geval is en of we in dat geval gebruik kunnen maken van 
een magnetron of in de buurt iets te eten kunnen halen, dan kunnen we hier in onze planning rekening 
mee houden. 
 


