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Betreft: Herhaalservice
Geachte heer/mevrouw,
Wij willen u uitnodigen voor de automatische verstrekking van herhaalrecepten,
onze “Herhaalservice”. Dit betekent, dat medicijnen die u langdurig gebruikt, automatisch worden
verstrekt. Het houdt in dat u niet meer zelf herhaalrecepten voor langdurig gebruik bij uw huisarts
hoeft aan te vragen. Uw huisarts en apotheek zorgen ervoor dat elke 3 maanden geneesmiddelen
automatisch voor u klaar liggen in de apotheek. Uiteindelijk draagt uw huisarts wel de
eindverantwoordelijkheid voor uw herhaalmedicatie.
Alle wijzigingen in uw medicatie, zoals dosering, sterkte en staken of starten met een medicijn,
moeten door de huisarts op recept worden doorgegeven aan de apotheek!










U kunt via bijgevoegd formulier kenbaar maken hoeveel u precies van elk geneesmiddel nog
op voorraad heeft.
Ook de dosering kunt u hierop invullen, om misverstanden te voorkomen.
Vergeet niet te noteren op welke datum de telling heeft plaatsgevonden.
Het ingevulde formulier kunt u inleveren bij uw apotheek.
Wij zorgen ervoor dat alle herhaalmedicatie gelijk gaat lopen door alles voor u te
synchroniseren. Wij zullen aanvullingen van medicijnen, die nodig zijn om alles gelijk te laten
lopen, voor u klaarzetten in de apotheek.
2 a 3 weken voordat uw herhaalmedicatie op is, ontvangt u van ons bericht vanaf wanneer u
uw herhaalmedicatie voor de volgende 3 maanden bij ons kan afhalen. Dat doen wij bij
voorkeur via email, daarom vragen wij u vriendelijk uw emailadres duidelijk in te vullen. Wij
zullen uw emailadres alleen voor dit doel gebruiken. Als u geen emailadres heeft, ontvangt u
van ons elke 3 maanden een brief.
Op uw verzoek kunnen wij de geneesmiddelen eerder voor u klaarzetten (bijv. als u op
vakantie gaat). Wij bezorgen eventueel ook bij u thuis, als u dat aangeeft op het
aanmeldformulier.
Belangrijk is dat eventuele wijzigingen in de herhaalmedicatie ruim van te voren door te arts
wordt doorgegeven aan de apotheek. Bij een dosisverhoging heeft u een aanvulling nodig, bij
een dosisverlaging heeft u tijdelijk minder medicatie nodig

Kort samengevat biedt dit project de volgende voordelen:
 U hoeft zelf geen recepten meer aan te vragen. Dit bespaart u tijd.
 Geneesmiddelen liggen vanaf een bepaalde dag voor u klaar in de apotheek.
 Alle geneesmiddelen die u langdurig gebruikt, kunt u telkens tegelijkertijd ophalen dan wel
thuis laten bezorgen.
 De voorraad van uw geneesmiddelen is overzichtelijk.
Wij hopen met deze brief dat u de voordelen ziet van onze Herhaalservice. Graag horen wij of u wel
of niet wilt meedoen. U kunt dit kenbaar maken door bijgevoegd formulier in te leveren bij uw
apotheek. Indien u nog vragen heeft, neem dan gerust contact op met ons.
Met vriendelijke groeten,
ACN Apotheek Stad van de Zon
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Aanvragen Herhaal Service
Naam:
Adres:
Geboortedatum:
Emailadres*:

………………………………………
………………………………………
……………/…………/…………….
………………………………………

O Ik heb geen emailadres

* op dit emailadres laten wij u weten wanneer uw medicatie klaarstaat of wordt bezorgd, en wordt voor geen enkel
ander doel gebruikt.

Telefoon:

………………………………………

Ik wil de medicijnen:
O zelf ophalen in de apotheek
O laten thuis bezorgen door de apotheek
Datum waarop uw medicijnen door u zijn geteld: …………… (nodig voor het vaststellen van de
einddatum)
Naam geneesmiddel Dosering
en sterkte van het
(gebruik
geneesmiddel
per dag)
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5
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Huidige
voorraad (aantal
tabl. / capsules)

Aantal aangevuld door
de apotheek (in te vullen
door de apotheek)

Einddatum (in te vullen
door de apotheek)

