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Lid worden van de vereniging kan door het digitale  
aanmeldingsformulier in te vullen op de website ofwel 
een email te sturen naar ledenadministratie@nvlr.eu met NAW-
gegevens, emailadres en  tel.nr. 
 

Meer weten? Klik op onderstreepte 
tekst voor alle details of kijk op      
http://nvlr.eu 
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Speciale 2-wekelijkse editie  
in verband met de Corona-crisis. 

 
Verkoop geneesmiddelen (zie huidige pagina). 

 
Verstrekking van nieuwe medicijnen  (zie pagina 2). 
 
Mededeling Penningsmeester (zie pagina 2). 

 
Nuttige websites (zie pagina 2). 

 
Mededeling Voorzitter (zie pagina 3). 
 

Van het Bestuur: vacatures (zie pagina 3). 
 

Corona-gedicht (zie pagina 3). 

 
 
In het kader van de coronavirusepidemie (Covid-19) 
worden geneesmiddelen die uitsluitend uit  
paracetamol bestaan nu binnen een bepaalde grens 
geleverd en is de verkoop ervan via het internet  
verboden. Ook de internetverkoop van ibuprofen  
en aspirine is opgeschort. Dit wordt vermeld in een  
besluit dat op 18 maart 2020 in het Publicatieblad is 
gepubliceerd. 
 

 

• Zonder recept kunnen twee dozen (500 mg of 
1g) worden verstrekt aan patiënten die      
symptomen zoals koorts of pijn melden en één 
doos in andere gevallen. Het aantal verstrekte 
dozen wordt geregistreerd in het farmaceutisch 
dossier ondanks het ontbreken van een        
doktersrecept. 

         
         

 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 

• Verkoop via internet is opgeschort. Tot 31 mei 
2020 wordt de internetverkoop van geneesmid-
delen die uitsluitend uit ibuprofen en acetylsa-
licylzuur (aspirine) bestaan,  

 

 

Tot 31 mei 2020 is de verkoop van geneesmiddelen die uitsluitend uit paracetamol  
bestaan, gereguleerd. 

https://nvlr.eu/lid-worden/
mailto:ledenadministratie@nvlr.eu
https://nvlr.eu/activiteiten/2019-04/
https://huisinlanguedoc.eu/
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U moet uw medicijnen vernieuwen maar uw recept 
is verlopen. Vanwege de gezondheidscontext kan  
de apotheker bij wijze van uitzondering u uw  
medicijnen geven door eenvoudigweg de arts te  
informeren. 
 

Om elke onderbreking van de medicijnen, die  
schadelijk is voor de gezondheid van een patiënt  
te voorkomen, kunnen de apotheken, wanneer de 
geldigheid van een hernieuwbaar recept is  
verstreken, een aantal dozen per recept uitgeven die 
de voortzetting van de medicijnen tot 31 mei 2020  
garanderen.  De medicijnen worden eerst verstrekt 
voor een periode van één maand voordat ze kan wor-
den verlengd.  
Deze geneesmiddelen worden onder de gebruikelijke 
voorwaarden door de zorgverzekering  
vergoed. 
 

De apotheker informeert de arts. De apotheker 
brengt op het verlopen recept het stempel van de 
apotheek, de datum van afgifte en het aantal ver-
strekte dozen aan. 

 

Verlopen recept: Verstrekking van nieuwe medicijnen door apotheek. 

 

 

 

Huishoudelijke mededeling van de penningmeester. 
 

De herinneringen voor de contributie jaar 2020 zijn inmiddels verzonden en gedeeltelijk voldaan. Helaas 

zijn er nog wat leden die wel een herinnering hebben ontvangen, maar nog niet hebben betaald of gerea-

geerd. 
 

Indien u twijfelt, kijk even in uw mailbox (kan ook uw SPAM staan). 
 

De contributie 2020 is voor duo-leden € 55,00 en voor solo-leden € 35,00. 
 

U kunt het overmaken naar: 
 

tnv Association NVLR 

Caisse d’Epargne te Olonzac 

IBAN: FR76 1348 5008 0008 9114 2122 183 
 

Wilt u duidelijk uw lidmaatschapsnummer vermelden? 
 

Met vriendelijke groet,  

Danielle de Goeijen, Penningmeester NVLR 

penningmeester@nvlr.eu. 

 

Nuttige/interessante websites: 
 

Virtueel aanbod van musea. Naast NL musea kunt u b.v. ook naar het Louvre, of het Gugenheim.  
https://www.nu.nl/cultuur-overig/6039808/overzicht-virtueel-aanbod-van-musea-tijdens-coronacrisis.html 
 
https://www.allesfrans.com/   
Een NL-talige website waar allerlei informatie over Frankrijk wordt vermeld, inclusief actuele ontwikkelingen. 

mailto:penningmeester@nvlr.eu
https://www.nu.nl/cultuur-overig/6039808/overzicht-virtueel-aanbod-van-musea-tijdens-coronacrisis.html
https://www.allesfrans.com/
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Mededeling van de Voorzitter 

 

Beste NVLR leden, 
 

Er zal voorlopig 1 x per 2 weken een NVLR-Nieuwsbrief verschijnen. 
 
 

Door de huidige omstandigheden zullen leden onderling vaker de telefoon en/of e-mail gebruiken. 
Als daar tips of interessante “weetjes”  uit voortvloeien om de “lock down” prettiger door te komen, dan 
willen wij die graag in de Nieuwsbrief publiceren.  
 

Als u problemen heeft die u met het Bestuur wilt bespreken,  bel of e-mail onze secretaris:  
Neeltje van Woerkum, tel.  +33 640 65 54 03, e-mail secretaris@nvlr.eu. 
 
Met vriendelijke groet, 
Namens het bestuur, Hans Mulder, voorzitter. 
 

 

 

 

  

          Nieuws van het Bestuur 

 

Onlangs hebben Hannie Heemskerk en Danielle de Goeijen, respectievelijk ledenadministrateur en       
penningmeester van de NVLR, te kennen gegeven hun functies om persoonlijke redenen te zullen        
neerleggen op de Algemene Leden Vergadering op 27 juni aanstaande. Wij hebben alle begrip voor hun 
beslissing. 

Uiteraard dienen deze functies weer te worden ingevuld.  Bent u geïnteresseerd, dan kunt u contact met 
mij opnemen op het telefoonnummer 0033 (0)750 290 923 

Namens het bestuur, Hans Mulder, voorzitter. 

Mensen houdt voldoende afstand 

Hamster geen toiletpapier 

Was ook vaak en goed je handen 

Want er is een virus hier 

 

 

 

 

Ga niet met je vrienden fietsen 

Niet naar school of sociëteit 

Want als iedereen zijn gang gaat 

Raken we veel mensen kwijt. 

 

 

 

Wat te doen in tijden van Corona 

Frits Mulder 

Zeer goed te zingen op de melodie  
Ode an der Freude (Europees volkslied). 

mailto:secretaris@nvlr.eu

