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Lieve mensen van de Ommer Apotheek,

Het is ons een eer en een genoegen om stil te mogen staan bij het 75 jarig bestaan van de Ommer Apotheek. 

Samen hebben we in de loop van de jaren mogen bouwen aan de farmaceutische dienstverlening in 

Ommen en omstreken. Wij genieten dagelijks van jullie aanwezigheid en jullie inzet voor ons bedrijf. Wij 

zijn ons er terdege van bewust dat een dergelijke teamprestatie niet vanzelfsprekend is en met horten en 

stoten gepaard gaat. Dat we dit aankunnen, hebben we keer op keer bewezen en zien we terug in de 

waardering van onze klanten. 

Vorig jaar hebben we onze kernwaarden bepaald en ‘genieten van waardering’ was er één van. De andere 

twee waren ‘betrouwbaarheid’ en ‘betrokkenheid’. Wij zien het dan ook als een voorrecht, om de reis 

richting het honderd jarig bestaan, in jullie gezelschap te mogen aanvangen!

Voor de mensen die niet de volledige historie van de Ommer Apotheek kennen hebben we getracht een 

overzicht te maken van 1942 tot heden.

Liefs, Annet en Frank
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Bij de Kamer van Koophandel wordt voor het eerst melding gemaakt van de Ommer Apotheek in maart 

1942. Apotheker G.J. van Dijk opende toen een apotheek aan de Voorbrug 14 in Ommen.

 

Voor 1942 waren de huisartsen in Ommen apotheekhoudend, net als veel collega’s op het platteland. 

Huisartsen konden een apotheekvergunning aanvragen, als de dichtstbijzijnde apotheek zich op meer dan

4,5 km van hun eerste potentiële patiënt bevond. De apotheken waren destijds voornamelijk in en rond de 

steden gesitueerd.  In de tweede helft van de vorige eeuw is het aantal apotheken (ook op het platteland) 

enorm toegenomen tot bijna 2000 vestigingen. Op het moment dat een apotheek zich vestigt in een 

plaats, wordt de apotheekvergunning van de huisarts ingetrokken. Een gemiddelde apotheek bedient 

heden ten dage 7900 mensen en een gemiddelde huisartsenpraktijk 2400 mensen. Het aantal apotheken 

bij de huisarts is gedaald tot 368 in 2016 (6,6% van alle huisartsen is nog apotheekhoudend).

Na de oorlog is de Ommer Apotheek verhuisd naar de Varsenerpoort in het pand waar nu het Italiaanse 

restaurant ‘La Dolce Vita’ is gehuisvest.   

 

Dit is een foto van de apotheek aan de 
Voorbrug 14 op 11 april 1945, de dag 
waarop Ommen bevrijd werd door de 
geallieerden. De apotheek had zichtbaar 
geleden onder het oorlogsgeweld.
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Op de foto hieronder is te zien dat de apotheek de nodige verbouwingen aan de voorzijde heeft ondergaan 

om de werkruimte te vergroten.

  

In 1966 is de apotheek overgenomen door Frans Willem Snepvangers, die ook de Raalter Apotheek 

in 1960 had gesticht. In 1968 werd de Ommer Apotheek overgenomen door Joop de Korte, die een 

maatschap was aangegaan met de heer Snepvangers, die de Raalter Apotheek bleef aansturen. In 1973 

werd ook de Raalter Apotheek overgedragen aan Ben Seckel.

Kort daarvoor was door dezelfde F.W. Snepvangers de eerste steen gelegd van de nieuwbouw van de 

Ommer Apotheek aan de Varsenerstraat 18 in Ommen.
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Een persbericht uit die tijd luidde:

‘Nieuwe apotheek in Ommen’

OMMEN – Over enige tijd zal het eerste nieuwe pand aan de Varsenerstraat verrijzen. De heer J. de Korte, 

apotheker in Ommen, wil op de hoek Varsenerstraat-Paarhuisstraat een nieuwe apotheek vestigen. Men is 

reeds met de voorbereidende werkzaamheden begonnen.

Onder architectuur van de heer J. van Kempen (Ommen) zal het werk worden uitgevoerd door 

aannemersbedrijf J. Timmerman en Zn. Beneden komt een apotheek met erboven twee flats voor 

alleenstaanden met aparte opgang. Het gebouw wordt voor een belangrijk deel in staal en glas opgetrokken, 

terwijl ook verder zoveel mogelijk moderne materialen worden gebruikt.

De heer de Korte moest tot deze nieuwbouw overgaan, daar de huidige apotheek niet meer aan de eisen 

voldoet. De nieuwe apotheek zal ongeveer driemaal zo groot worden als de bestaande. De oppervlakte 

beslaat dan circa 310 m2.

Ongetwijfeld zal dit eerste moderne pand alvast iets van de onverzorgde aanblik, die deze omgeving thans 

biedt, wegnemen.
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In 1986 kwam apotheker Jan van den Berg als 2e apotheker, het team van de Ommer Apotheek, een 

paar dagen in de week versterken. De overige dagen in de week vervulde hij dezelfde functie in de Raalter 

Apotheek. De maatschap tussen de Raalter Apotheek en de Ommer Apotheek werd in die tijd ontbonden. 

De apotheken bleven echter wel op kwaliteitsgebied samenwerken.  Er werd zelfs samen met nog meer 

apotheken uit de regio een kwaliteitskring van Apotheken opgericht SaVe (Salland-Vechtstreek apotheken). 

Heden ten dage bestaat dit samenwerkingsverband nog steeds in de vorm van SaVe-coöperatie.

Na eerst nog het interieur van de apotheek in 1991 ingrijpend te hebben aangepakt, droeg Joop de Korte 

de Ommer Apotheek op 30 juni 1993 over aan Jan van den Berg, om zich vervolgens te storten in de 

plaatselijke politiek. Hij had zich meer dan 25 jaar voor de Ommer Apotheek ingezet.
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De werkzaamheden in de Ommer Apotheek bleven toenemen, waardoor opnieuw de komst van 

een 2e apotheker noodzakelijk werd. Eind 1994 kwam apotheker Frank Bruggeman op 26 jarige 

leeftijd het team van de Ommer Apotheek versterken. Dit combineerde hij met het lesgeven aan de 

apothekersassistentenopleiding in Zwolle.

De Ommer Apotheek had in de loop van de jaren een reputatie op het gebied van farmaceutische 

innovatie opgebouwd. Samen met de regionale collega’s werd in 1998 een zogenaamde ‘Baxtermachine’ 

aangeschaft, waarmee medicatie op datum en tijdstip voor de bewoners van instellingen in een plastic 

zakje werd verpakt. Er werd zelfs een apart bedrijf opgericht voor deze activiteit, te weten Savepak cv. 

Aan de Varsenerstraat werd de garage van de bovenbuurman overgenomen en omgebouwd tot 

productieruimte. De overige apotheken aangesloten bij Savepak namen ook deze zakjes in steeds grotere 

hoeveelheden af. Het team van de Ommer Apotheek groeide in die tijd van 15 naar 24 medewerkers. Ook 

het pand aan de Varsenerstraat werd al weer te klein voor de groeiende activiteiten.

Rond de eeuwwisseling werd de Ommer Apotheek benaderd door een drietal huisartsen en de plaatselijke 

fysiotherapeuten, om mee te verhuizen naar een nieuwe locatie nabij het gemeentehuis. Dit paste prima in 

de ontwikkelingen die de Ommer Apotheek doormaakte. Gelijktijdig met de beslissing om tot nieuwbouw 

over te gaan, werd de apothekersmaatschap tussen Jan van de Berg en Frank Bruggeman bezegeld.
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Het gezondheidscentrum werd in februari 2002 opgeleverd: 
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Ook nu werd er een noviteit geïntroduceerd op de werkvloer: de apotheekrobot. Deze robot transporteert 

de geneesmiddelen naar je werkplek aan de balie om in samenspraak met de klant een recept te kunnen 

verwerken. Alle werkzaamheden rond een recept zijn transparant voor de betrokkenen en er kunnen 

vragen gesteld worden, alsmede uitleg gegeven worden over het geneesmiddel.
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Op 1 maart 2005 verkocht Jan van den Berg zijn aandeel in de Ommer Apotheek aan Frank Bruggeman 

om, na 19 jaar apotheker te zijn geweest in de Ommer Apotheek, een carrièreswitch te maken richting het 

mediatorschap. Ook nu kwam er een 2e apotheker naar Ommen om het team van de Ommer Apotheek 

bij te staan: Daniël Herrewijn. Hij heeft tussen 2005 en 2008 zijn registratie tot openbaar apotheker in de 

Ommer apotheek doorlopen, tot hij in 2008 van de mogelijkheid gebruik maakte zelf beherend apotheker 

te kunnen worden in Amersfoort. In dat jaar heeft Frank Bruggeman een voortrekkersrol gespeeld in de 

oprichting van dienstapotheek Reest & Vecht in het ziekenhuis in Hardenberg. Hiermee werden de avond-, 

nacht- en weekenddiensten gecentraliseerd in een dienstapotheek naast de huisartsenpost.

Frank en zijn vrouw Annet Bruggeman-Zeegers, die tot dan toe beherend apotheker was van de Raalter 

Apotheek, hebben toen de knoop doorgehakt en zijn de Ommer Apotheek in gezamenlijk eigendom gaan 

voortzetten, in de wetenschap dat er een tweede vestiging van de Ommer Apotheek geopend zou gaan 

worden. Op 1 januari 2009 was de maatschap een feit. Zij waren inmiddels meer verplichtingen met 

elkaar aangegaan zoals blijkt op de volgende foto:
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Het aantal te verwerken recepten, het aantal instellingen dat klant werd van de Ommer Apotheek en 

de productie van ‘Baxterzakjes’ bleven toenemen in de jaren erna. Het team van medewerkers groeide 

door naar 45. De apotheek ging werken met een tweede managementlaag van 4 teamleiders en er werd 

uitgebreid met een extra apotheker. In 2013 kwam Jochem Schipper het team van apothekers versterken. 

Hij had reeds de registratie in Eindhoven en Epe doorlopen. Deze uitbreiding was een schot in de roos. 

Terwijl Jochem Schipper en Annet Bruggeman de Ommer Apotheek bestierden, werd Frank Bruggeman 

vanuit het succes van de dienstapotheek steeds meer als regionaal apotheekaanspreekpunt benaderd, met 

als resultaat dat er een regionaal functionerende apotheek in het ziekenhuis in Hardenberg werd opgericht: 

Regio Apotheek Vechtdal. Tot op de dag van vandaag vervult Frank de rol van bestuurder, gedurende een 

paar dagen per week voor deze apotheek.

De tweede vestiging van de Ommer Apotheek werd in 2016 een feit. Op 4 november werd de 

nevenvestiging aan de Markt 33-34 in Ommen feestelijk geopend. De innovaties in deze vestiging zijn 

de 24-uurs afhaalautomaat, de speciale herhaalservicebalie en de central filling robot. Daarnaast is er 

aandacht geweest voor beleving in de publieksruimte, door de vormgeving van de materialen en de 

instructiemodellen van het menselijk lichaam.
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