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Colofon

DWop locatie

Tijdreizen in apothekersmuseum Kisters

In de bosrijke omgeving van Door-
werth, vlakbij Arnhem, bevindt zich 
Apothekersmuseum Kisters. Het 
museum is gevestigd in een apart 
gedeelte van het woonhuis van Mari-

anne. Echtgenoot Huub is zes jaar ge-
leden overleden. Het was zijn droom 
om een apothekersmuseum te ope-
nen. Marianne: “Huub verzamelde al 
in onze studententijd allerlei apothe-
kersbenodigdheden. Later verzamel-
den we samen apothekersgerelateerde 
objecten op onze vakanties en via vei-
lingen of handelaars. We konden toen 
de collectie nog niet goed kwijt en 
hadden wel zes opslagplaatsen. Onze 
collectie was verdeeld in opslagruim-
tes in heel Noord-oost Nederland, 
van de Achterhoek tot Stadskanaal.”

CoLLeCtie
In mei 1988 richt het echtpaar al de 

stichting Apothekersmuseum Kis-
ters op, op 30 september 2006 gaat 
het museum open. Eerder was het 
namelijk niet mogelijk om een groot 
deel van de collectie bij elkaar te krij-

gen. Nu zijn vijf van de zes opslag-
plaatsen verenigd in een groot deel 

van het huis. De collectie bestaat on-
der meer uit pillenplanken, poeder-
vormmachines, verzamelingen me-
dicijnverpakkingen, weegschalen en 
farmaceutische stillevens. Ook zijn 
er apotheekinrichtingen te bewon-

deren van 1780 tot 1914 afkomstig 
uit Nederland en zelfs uit Duitsland 
en Tsjechië. 

MeDeweRkeRS
Op dit moment is het museum en-
kel te bezoeken na een telefonische 
afspraak. De entreeprijs bedraagt 
2,50 euro. Marianne: “In 2007 had 
ik wel drie keer per week groepen 
op bezoek. Op dit moment ont-
vangen we helaas niet het aantal 
bezoekers dat we zouden willen. 
We zijn dan ook op zoek naar (vrij-
willige) medewerkers, het liefst uit 
de omgeving van Arnhem, die en-
thousiast zijn over dit museum en 
bezoekers rond willen leiden. DW-
lezers die geïnteresseerd zijn, kun-
nen contact met mij opnemen via 
026 – 3275957.”

Huub en Marianne Kisters ontmoeten elkaar in de jaren 
’50 tijdens hun studie farmacie aan de Universiteit 
Utrecht. Beiden starten na hun studie een eigen 
apotheek, Huub in Arnhem en Marianne in Doorwerth. 
Huub verzamelt als student al pillendoosjes van 
rommelmarkten en uiteindelijk besluit het echtpaar een 
apothekersmuseum op te richten, dat op 30 september 
2006 voor het eerst zijn deuren opent. DW nam een 
kijkje.                                                                 Door: Christel Tuin

Het museum is erg ruim opgezet met diverse apotheekinrichtingen uit 
verschillende perioden en plaatsen.

Deze apotheekinrichting is afkomstig van Apotheek de Haan uit Roermond en 
dateert uit 1870, in de deurtjes bevonden zich de vergiften.

Salamanders zijn een symbool uit de farmacie. Ze refereren aan de macht die 
de apotheker heeft, omdat hij met vergiften werkt.

De glas-in-loodramen met farmaceu-
tische stillevens zijn gemaakt door 
leerlingen van de kunstacademie uit 
het Vlaamse Mechelen.

Deze vijzel is afkomstig uit ongeveer 
1930.

Dit werk laat Sint Cosmas en Sint 
Damianus zien. Ze zijn de bescherm-
heiligen van artsen en apothekers.

De verwantschap tussen drogisten 
en apothekers wordt in het museum 
duidelijk door de verzameling gapers.

300 euro. Dat is het bedrag dat premiebetalers jaarlijks te veel betalen voor hun zorgverzeke-

ring.  Slim declarerende zorginstellingen en fraude in de zorg zijn hier de oorzaak van, zo schreef de 

Telegraaf afgelopen week. De krant meldde tevens dat instellingen jaarlijks zeker 3 tot 4 miljard euro 

te veel bij zorgverzekeraars declareren. Zo is ongeveer 10 procent van alle nota’s van Nederlandse zie-

kenhuizen niet volledig naar waarheid ingevuld en soms zelfs geheel verzonnen. In Nederland betalen 

ongeveer 13 miljoen mensen zorgpremie. Als wordt uitgegaan van 4 miljard euro fraude per jaar, dan 

is elke premiebetaler jaarlijks 300 euro teveel kwijt. “We zijn jarenlang te naïef geweest”, vindt Wim 

Groot, hoogleraar gezondheidseconomie aan de Universiteit van Maastricht. “Er komt langzamer-

hand meer aandacht voor fraude, maar het is heel lang taboe geweest. In Nederland werd de integriteit 

van een zorgprofessional nooit in twijfel getrokken. Dat wordt hier gezien als onbeschaamd gedrag. 

Maar in Duitsland worden jaarlijks enkele honderden artsen veroordeeld voor fraude.”

Cijfer

Productnieuws  

Voel je gezond en mooi
Schijf van Vijf
De Schijf van Vijf kent iedereen wel, maar volgens 
Dagravit eet nog minder dan 5 procent van de Neder-
landers volgens deze voedingsregel. Het merk heeft 
daarom voedingssupplementen op de markt gebracht 
die elk gebaseerd zijn op vier van de vijf schijven, de 
vijfde schijf betreft namelijk het innemen van vol-
doende vocht. De eerste variant, Groente & Fruit, is 
goed voor de weerstand, energie en de stoelgang. De 
tweede, Vezels, stimuleert de stoelgang en helpt tegen 
vermoeidheid. Dagravit Olie & Vetten is goed voor 
het hart, cholesterol, hersenen en gezichtsvermogen. Dagravit Zuivel on-
dersteunt het immuunsysteem en zou goed zijn voor het behoud van sterke 
tanden en botten.

Adviesprijs: € 9,99, Vemedia B.V.

Supplementen-
programma
Perricone MD introduceert naar 
eigen zeggen de ideale vitamine-
cocktail voor lichaam, huid, haar 
en nagels in de vorm van een sup-
plementenprogramma voor dertig 
dagen. De Total Skin & Body-sup-

plementen bevatten essentiële voedingsstoffen als biotine, vitamine B en C, 
aangevuld met astaxanthine en antioxidanten als waterkers en kurkuma. 
De lijn bestaat uit dertig pakketjes met dagelijkse doseringen van drie cap-
sules en één gelcapsule. Deze zorgen volgens het merk voor een optimale 
afgifte en opname en zijn vrij van natrium, zetmeel, conserveringsmidde-
len, gist, melk en kunstmatige kleur- en smaakstoffen. Verkrijgbaar bij de 
betere parfumerieën. 

Adviesprijs: € 101,50, Perricone MD. 

Magnesium
PK Benelux lanceert een capsule met daarin 400 mil-
ligram magnesium met l-tryptofaan en vitamine B6. 
Volgens het merk verbetert de dagelijkse inname van 
magnesium vrijwel onmiddellijk de slaap en het vermo-
gen om met stress om te gaan. Ook zouden gebruiksters 
minder last hebben van gewrichts- en spierpijnen. De 
capsule bevat verder 25 milligram l-tryptofaan en 2 mil-
ligram vitamine B6. L-Tryptofaan is een aminozuur dat 
door de hersenen gebruikt wordt om de kalmerende 
stof serotonine aan te maken. Vitamine B6 is toege-
voegd voor een goede opname van magnesium en zou 
daarnaast helpen tegen vermoeidheid.

Adviesprijs: € 14,95, Pk Benelux B.V. 

Rust in je buik
Het Idyl-assortiment is onlangs uitgebreid met Idyl maagkauwtabletten. 
De tabletten van 500 milligram worden verpakt per 36 tabletten en onder-
steunen het behoud van een normale zuurgraad in de maag. De verpak-
king van Idyl maagkauwtabletten is volgens de makers geheel in lijn met 

de nieuwe uitstraling van de Idyl ge-
neesmiddelen. Idyl Ons Huismerk is 
het huismerk van onder andere D.I.O. 
drogisterijen en de zelfstandige dro-
gist. Het huismerk bestaat uit bijna 
500 verschillende producten.

Adviesprijs: € 3,25, idyl B.V. 

DW bij jou op locatie?
Werk je bij een drogisterij die een bijzondere prestatie heeft neergezet? 
Wordt de parfumerie waar je werkt spectaculair verbouwd? Ken je een 
vernieuwende apotheek of een gezondheidswinkel met een bijzonder 
verhaal? Kortom, is er iets bijzonders aan de hand met jouw winkel of wil je 
gewoon je verhaal kwijt? 
Stuur ons je verhaal via redactie@drogistenweekblad.nl, en misschien 
komen we een keer bij jou op bezoek voor de rubriek DW op locatie.

Kijk voor meer productnieuws op onze site: www.drogistenweekblad.nl


