Herhaalservice Apotheek de Roerdomp
Gebruikt u dagelijks medicijnen en wilt u hier geen omkijken naar hebben? Dan is onze
herhaalservice misschien iets voor u!
Wat is de herhaalservice?
Met de Herhaalservice hoeft u zelf uw chronische medicatie niet meer aan te vragen. Dat doet de
apotheek voor u. Wij houden bij wanneer uw medicijnen op zijn en zetten deze, na goedkeuring van de
huisarts, voor u klaar. U krijgt bericht per e-mail zodra de medicijnen klaar staan.
Wat zijn de voordelen van de herhaalservice?
Gemak: Altijd op tijd uw medicijnen in huis, zonder dat u hier zelf recepten voor hoeft aan te vragen.
Synchroniseren: We zorgen ervoor dat al uw chronische medicatie tegelijk voor u klaar staat. Zo hoeft u
minder vaak uw medicijnen op te halen. Synchroniseren noemen wij dat.
Verhoging therapietrouw: Door het automatisch klaarmaken van uw geneesmiddelen merkt u of u
wellicht te weinig of te veel gebruikt. Zodoende houdt u beter controle op uw medicijngebruik.
Veilig geneesmiddelgebruik: Wij werken nauw samen met het gezondheidscentrum. Als u zich aanmeldt
voor de herhaalservice bespreken wij jaarlijks uw medicatie met uw huisarts.
Wat zijn de voorwaarden om mee te kunnen doen?
- U bent patiënt bij een huisarts van Gezondheidscentrum de Roerdomp
- U gebruikt dagelijks of wekelijks vaste medicatie
- U heeft een e-mail adres
- U geeft toestemming voor het bespreken van uw medicatie en lab waardes met uw huisarts
Welke medicijnen kunnen er in de herhaalservice?
Alle medicijnen die u standaard gebruikt en die uw huisarts u voorschrijft kunnen in de herhaalservice.
Deze moeten eerst allemaal geteld worden. U vult op de achterkant van dit formulier exact het aantal
tabletten/zetpillen enz. in dat u nog in huis heeft. Wij berekenen dan hoeveel van alles u nodig heeft
zodat alles tegelijk op is. Vervolgens kunt u elke maand of elke 3 maanden uw medicijnen ophalen. De
medicatie staat 2 weken voordat uw voorraad thuis op is weer voor u klaar in de apotheek.
Wat gebeurt er met de medicijnen die ik ‘zo nodig’ gebruik?
Van medicijnen die u ‘zo nodig’ gebruikt kunnen wij niet berekenen hoeveel u er per periode nodig heeft.
De mogelijk bestaat om sommige medicatie op afroep te zetten voor de andere geldt dat u deze
medicijnen gewoon zelf bij de huisarts blijft aanvragen als u ze nodig heeft.
Wat bespreekt de apotheek met mijn huisarts?
De apotheek bespreekt met uw huisarts welke medicijnen u gebruikt en of de huisarts hier voor een jaar
toestemming voor wil geven. Ook bespreken we kort of uw medicatie nog klopt volgens de huidige
richtlijnen en kijken we naar uw lab waardes. Dit doen we alleen na uw toestemming.
Weet mijn huisarts dan nog wel wat ik gebruik?
Voordat we beginnen met de herhaalservice, bespreken we met u wat u gebruikt en hoe u dit gebruikt.
Vervolgens bespreken we dit met uw huisarts. Uw huisarts ondertekent een recept waarop we uw
herhaalmedicatie mogen afleveren. Vervolgens vragen wij herhaalrecepten voor u aan bij uw huisarts.
Elke levering geven wij door aan uw huisarts.
Hoe kan ik mij aanmelden voor de herhaalservice?
U kunt u aanmelden door de achterkant van dit formulier volledig in de vullen.
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Aanmeldformulier herhaalservice
Naam
Geboortedatum
Adres + Postcode
E-mail adres
Telefoonnummer
Naam huisarts (alleen huisartsen
van GHC de Roerdomp)

Datum + Handtekening *

* Door ondertekening van dit formulier meldt u zich aan voor de herhaalservice van Apotheek de Roerdomp en
gaat u ermee akkoord dat de apotheek hiervoor uw geneesmiddelen en lab waardes opvraagt en met de arts
bespreekt.

Synchronisatie formulier

Datum geteld: ......- ….. -………

Naam medicijn

Sterkte

Gebruik per dag

Aantal stuks in huis

Nog nodig

Bv aspirine

Bv 80 mg

Bv 2x per dag 1

Bv 83

(invullen door
apotheek)
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