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Controle, certificering van en leverantie aan boord van schepen / offshore
platforms in Rotterdam, Amsterdam, IJmuiden, Antwerpen, Vlissingen,
Terneuzen, Eemshaven, Gent en Zeebrugge

Levering van genees- en verbandmiddelen op recept van de havenarts / het
ziekenhuis voor de bemanning

Levering van genees- en verbandmiddelen op aanvraag van de kapitein

Ook draagt de apotheek zorg voor

24 uurs service

Lange houdbaarheid van de genees- en verbandmiddelen

Grote voorraad, zodat u snel een complete uitrusting tot uw beschikking heeft

Paklijsten / facturen, zonder meerkosten, voorzien van uw eigen artikelnummers, 
wettelijke codes en / of vervaldata

Als klant van de Regenboog Apotheek profiteert u van

De Regenboog Apotheek levert geneesmiddelen, verbandmiddelen en medische hulpmiddelen aan 
scheepvaart en offshore.
De gunstige centrale ligging van de apotheek in het havengebied van Rotterdam stelt haar in 
staat te werken met een zeer korte levertijd.

De Regenboog Apotheek
Een betrouwbare partner voor de leveranties aan boord van schepen

Controle en aanvulling van de medische uitrusting

Voorraadbeheer van de medische uitrusting

Certificering van de medische uitrusting

Het wereldwijd versturen van complete medische uitrustingen en aanvullingen

De Regenboog Apotheek is gespecialiseerd in



Regenboog Apotheek Hoogvliet
Shipping Pharmacy Nederlands

De Regenboog Apotheek levert sinds 1989 geneesmiddelen, verbandmiddelen en medische
hulpmiddelen aan boord. Ook verzorgt de Regenboog Apotheek de inrichting van het
scheepshospitaal. 

Wettelijke voorschriften
De medische uitrusting die wettelijk verplicht is aan boord van schepen is afhankelijk van de vlag 
waaronder een schip vaart, het vaargebied, het bemanningsaantal en de lading van het schip. 
Door de relaties van de apotheek met de wetgevende / toezichthoudende instanties in de
verschillende landen is zij altijd op de hoogte van de wettelijke voorschriften waaraan de
medische uitrusting van een schip moet voldoen.

Inventarislijst
Indien het schip niet is voorzien van een inventarislijst conform de richtlijnen, dan stuurt de
apotheek een invulbare inventarislijst. Wanneer deze wordt geretourneerd, worden deze
gegevens door de apotheek verwerkt. 
De verantwoordelijke aan boord houdt de inventarislijst bij en stuurt deze periodiek naar de
apotheek. Ons systeem houdt bij wanneer uw geneesmiddelen vervallen. Aan de hand hiervan  
wordt een offerte gemaakt voor de verbruikte en/of vervallen artikelen. Na orderbevestiging 
verstuurt de apotheek u wereldwijd uw artikelen. Jaarlijks wordt een nieuw certificaat gemaakt en 
stuurt de apotheek deze met de bestelling mee naar het schip.
De apotheek levert de inventarislijst op papier, per e-mail of op USB-stick. Hiermee heeft u altijd 
een lijst ter controle van de medische uitrusting.

Vertaalcomputer
Met behulp van het vertaalcomputer van de apotheek is zij in staat alle geneesmiddelen te
etiketteren in twee talen, namelijk de taal van de vlag van het schip en in het Engels. De
gebruiksaanwijzing op het etiket kan in zeven talen. Zo kan de bemanning lezen waarvoor het 
geneesmiddel is en hoe het gebruikt dient te worden. Uiteraard zijn alle geneesmiddelen
voorzien van een vervaldatum en het wettelijk codenummer.

De Regenboog Apotheek is uniek in het leveren van medicamenten

De Regenboog Apotheek staat voor 18 jaar ervaring, kennis en expertise in het leveren van
medicamenten.
De apotheek is 24 uur per dag bereikbaar, heeft complete uitrustingen in voorraad en werkt met 
een tijdsparend en betrouwbaar systeem. Bovendien levert zij de service die u verwacht, tegen 
een concurrerende prijs.

Een betrouwbare partner voor de leveranties aan boord van schepen



Regenboog Apotheek Hoogvliet
Shipping Pharmacy
Aveling 211
3193 LE  Hoogvliet - Rotterdam
The Netherlands
Tel: +31 (0) 10 438 59 72 (24 hours)
Fax: +31 (0) 10 472 30 37
Email: info@shippingpharmacy.com
Website: www.shippingpharmacy.com
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