Mijnalphega-apotheek
Regel zelf overal en altijd alles rondom
je gezondheid via je eigen webportaal

Jouw gezondheid is onze zorg

Voor meer informatie of vragen over genees- of
hulpmiddelen en mijnalphega-apotheek kun je
terecht bij jouw apotheek.

Meld je aan
Vul het aanvraagformulier op de achterzijde van deze
folder in en geeft het af aan de balie bij jouw Alphega
apotheek. Of schrijf je in op www.alphega-apotheek.nl.

Mijnalphega-apotheek,
online zorg die bij je past
Regel zelf overal en altijd alles rondom je gezondheid
via je eigen webportaal. Bestel eenvoudig herhaal
medicatie, bekijk je dossier en krijg persoonlijke
ondersteuning en advies over medicijngebruik.

Herhaalmedicatie online bestellen
Met behulp van mijnalphega-apotheek bestel je een
voudig je herhaalmedicatie. Je ontvangt automatisch
een bericht van de apotheek als je medicijnen klaar
liggen. Of we bezorgen ze bij je thuis!

Je eigen webportaal
Bekijk thuis je eigen medicatie-overzicht en geef
eventuele bijwerkingen of allergieën door aan je
apotheek. Op deze manier heb je zelf het beheer over je
eigen medicatiedossier. Je kunt je medicatiedossier in
twee talen (Nederlands en Engels) uitprinten.
Handig voor op vakantie!

Aanmelden
Aanmelden is gratis. Ga naar www.alphega-apotheek.nl of
meld je aan via het aanvraagformulier aan de achterzijde van deze folder. Vul dit formulier in en geef het af
aan de balie bij jouw Alphega apotheek.
Nadat je je hebt aangemeld en gelegitimeerd in de
apotheek, ontvang je binnen 24 uur je wachtwoord per
e-mail. Je logt daarna in via www.alphega-apotheek.nl
met je eigen gebruikersnaam en wachtwoord.

“Ik wil mijn medicijnen eenvoudig bestellen op het
moment dat het mij uitkomt. Mijnalphega-apotheek
biedt me die mogelijkheid!”
Ilse Teunissen, 54 jaar, Emmen

Regel zelf overal en altijd alles rondom je
gezondheid via je eigen webportaal:
•	Geen wachttijden
•	Online je herhaalrecepten bestellen
•	Inzage in je medicatiegegevens
•	Online bijwerkingen en allergieën doorgeven
•	Persoonlijk advies over je medicijngebruik
•	Overal ter wereld toegang (24/7)
•	Stel je vragen snel online aan je apotheek
•	Lotgenoten-forum

Veilig
Vanzelfsprekend voldoet mijnalphega-apotheek aan
strenge veiligheidseisen zodat je privacy gewaarborgd
is en je gegevens niet toegankelijk zijn voor anderen.
Daarom kun je je alleen aanmelden met een geldig
legitimatiebewijs.

Aanvraagformulier mijnalphega-apotheek
Naam en voorletters:
……………………………………….……………………………….. m / v
Geboortedatum:
…………………………………………...…………………………………….
Gewenste gebruikersnaam:
…………………………………………...…………………………………….
Huisarts:
…………………………………………...…………………………………….
E-mailadres:
…………………………………………...…………………………………….
Telefoonnummer:
…………………………………………...…………………………………….

Datum:…………………………………………...………………………
Handtekening:…………………….......................………………
	Ik geef hierbij Alphega apotheek toestemming mijn
persoonsgegevens, inclusief medicatiegegevens, te
verwerken ten behoeve van mijnalphega-apotheek.
Nummer legitimatiebewijs:
…………………………………………...…………………………………….

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.
Wil je meer weten over dit onderwerp, jouw gezondheid
of de geneesmiddelen die je gebruikt? Kom dan gerust
eens langs bij Alphega apotheek. Wij zijn je graag van
dienst.
Ook voor geneesmiddelen die je zonder recept koopt,
raden we aan te laten controleren of ze samengaan met
eventuele andere geneesmiddelen die je al gebruikt.
Geef het gebruik van deze zogeheten zelfzorgmiddelen
dan ook altijd door aan jouw apotheek.
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