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Artikel 1
1. In een apotheek dienen aanwezig te zijn:
a. een ruimte voor het publiek, waar recepten kunnen worden afgegeven
en waar geneesmiddelen verkrijgbaar zijn;
b. een receptuurlokaal;
c. een spoel- en schoonmaakruimte;
d. een ruimte met outillage voor adequaat onderzoek van geneesmidde
len;
e. een toilet en badgelegenheid voor het personeel;
f. een slaapvertrek voor de nachtdienst;
g. een vertrek, waar de apotheker, geneeskundigen en patiënten vertrouwelijk te woord kan staan.
2. De Inspecteur kan toestemming verlenen, dat de onder b,
c en d van het eerste lid genoemde lokalen alsook dat de onder f en g
van het eerste lid genoemde lokalen met elkander worden verenigd.
3. De Inspecteur kan ten aanzien van apotheken, welke in
ziekenhuizen of poliklinieken van ondernemingen zijn ondergebracht,
ontheffing verlenen van de onder a tot en met g van het eerste lid
gestelde eisen.
Artikel 2
Het receptuurlokaal in een apotheek moet afgescheiden zijn
van enig lokaal voor handverkoop.
Artikel 3
Een apotheek mag niet in verbinding staan met enige ruimte,
welke niet uitsluitend wordt gebruikt voor of in verband met de
uitoefening van de artsenijbereidkunde.
Artikel 4
De receptuur-afdeling in een apotheek moet voor het publiek
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duidelijk zijn aangegeven en zodanig bereikbaar zijn, dat recepten
rechtstreeks aan de apotheker of de apothekersassistent kunnen worden
ter hand gesteld.

Artikel 5
Het bepaalde in de voorgaande artikelen is niet van
toepassing op de apotheek van de geneeskundige, bedoeld in artikel 35
van de Landsverordening op de geneesmiddelenvoorziening, mits deze
apotheek beschikt over één afzonderlijk lokaal, dat uitsluitend is
ingericht voor de bewaring, bereiding en aflevering van
geneesmiddelen.
Artikel 6
Dit landsbesluit kan worden aangehaald als Landsbesluit
inrichting apotheken.

