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Meer weten
Deze folder is onderdeel van een serie 
informatiefolders, die wordt uitgegeven door 
Alphega apotheek. Deze folders zijn ook online 
beschikbaar op www.alphega-apotheek.nl.

Wilt u meer weten over dit onderwerp, uw 
gezondheid of de geneesmiddelen die u 
gebruikt? Kom dan gerust eens langs bij 
Alphega apotheek. Wij adviseren u graag.

Ook voor geneesmiddelen die u zonder recept 
koopt, raden we aan te laten controleren 
of ze samengaan met eventuele andere 
geneesmiddelen die u al gebruikt. Geef het 
gebruik van deze zogeheten zelfzorgmiddelen 
dan ook altijd door aan uw apotheek.



MediRol
Gemak bij het innemen van medicijnen
Veel mensen gebruiken meerdere 
geneesmiddelen per dag. Vaak op 
verschillende tijdstippen. Dan is het niet 
vreemd dat u zich wel eens vergist of dat 
er wat mis gaat bij het innemen. Om het 
innemen van medicijnen gemakkelijker 
en veiliger te maken, is er MediRol®.

Wat is MediRol®?
MediRol® is een rol zakjes, waarin de dagelijkse 
medicijnen per innamemoment zijn verpakt. Op 
ieder zakje staat de dag, de datum en het tijdstip 
van inname, maar ook welk geneesmiddel erin 
zit en hoe dit geneesmiddel eruit ziet (de kleur 
en de vorm). U kunt dus eenvoudig controleren 
of u de juiste medicijnen inneemt. De 
zakjes zijn op volgorde van inname 
en per innamemoment aan 
elkaar gekoppeld. Hierdoor 
is MediRol® ook een 
praktisch hulpmiddel bij 
het op tijd innemen van 
uw geneesmiddelen 
en kunt u achteraf 
eenvoudig controleren 
of ze zijn ingenomen. 
U hoeft zich dus nooit 
meer af te vragen of 
u uw geneesmiddelen 
wel hebt ingenomen.

U ontvangt met regelmaat 
(bijvoorbeeld wekelijks) een 
MediRol®. 

De MediRol® kan ook bij u thuis worden bezorgd. 
U ontvangt deze dan, verpakt in een doos, in uw 
brievenbus. U hoeft dan niet naar de apotheek om 
uw MediRol® op te halen en u hoeft ook niet thuis 
op de bezorging te wachten. Vraag uw Alphega 
apotheek naar de mogelijkheden.

Hoe aanmelden voor MediRol®?
Als u interesse heeft in MediRol®, ga dan naar uw
Alphega apotheek. Zij zullen u uitnodigen voor
een persoonlijk gesprek. Tijdens dat
gesprek nemen zij de medicatie met u door en 
wordt bekeken of alle geneesmiddelen die u 
gebruikt, geschikt zijn om op deze manier te 
verpakken. Er worden met de apotheker ook 
afspraken gemaakt over de begeleiding van uw 
medicijngebruik. Vervolgens ontvangt u van uw 
Alphega apotheek periodiek een nieuwe MediRol®. 

Met MediRol® wordt het innemen van medicijnen 
eenvoudiger en veiliger:
• Nooit meer verwarring bij uw dagelijkse 

medicatiegebruik
• Optimaal gebruiksgemak

• Uw medicijnen verpakt per 
innametijdstip

• Deskundig advies en begeleiding 
van uw apotheek

Neem altijd vooraf contact op met 
uw zorgverzekeraar. Vanwege de 
extra kosten komt niet iedereen 
in aanmerking voor MediRol®. 
Uw voorschrijver bepaalt 
dit. Het kan zo zijn dat een 

gedeelte van de  kosten van 
MediRol® ten laste van uw 

eigen risico komt.

Makkelijk in gebruik
Om MediRol® zo optimaal mogelijk te gebruiken 
is de informatiemap ontwikkeld. In deze 
persoonlijke map vindt u informatie over de 
medicijnen die u gebruikt, innameschema’s en 
andere belangrijke informatie, zoals gegevens van 
familie, huisarts, zorgverzekeraar, ziekenhuis, 
apotheek of thuiszorg. Handig voor u, maar ook 
voor uw familie of eventueel de thuiszorg. Het is 
de bedoeling dat u deze map goed bewaart en bij 
de hand houdt.

Er zijn verschillende soorten houders (dispensers) 
voor MediRol® verkrijgbaar waarin u de rol met 
zakjes kunt bevestigen. Wanneer u de MediRol® in 
deze dispenser doet, zit deze netjes opgeborgen 
en wordt het afscheuren van de zakjes door 
middel van de kartelrand, vergemakkelijkt. Vraag 
uw apotheker naar deze dispenser.


