
Herhaalservice
Uw chronische medicijnen automatisch gereed.

Hoe werkt het?
• Neem uw medicijnen die u thuis heeft mee naar de apotheek. We
bekijken met u hoeveel tabletten u nog heeft
van elk medicijn. We synchroniseren de medicijnen.  Aan
de hand van dit gesprek maken wij een overzicht vanuw
medicatie.
• Dit overzicht leggen wij voor aan uw huisarts. Nadat uw
huisarts het overzicht heeft goedgekeurd, gaat de service
van start.
• De apotheek draagt er zorg voor dat uw medicijnen op tijd
klaar staan. U hoeft niet meer naar de huisarts te bellen
voor een herhaalrecept.
• Als de medicijnen klaar staan, krijgt u bericht vanons. Dit
kan middels e-mail of telefoon.
• Zodra u wijzigingen in uw medicijngebruik aan ons
doorgeeft, worden deze direct door ons verwerkt.
• U bepaalt zelf of u de medicijnen komt ophalen, of dat u ze
wilt laten bezorgen.

• Wat kan niet automatisch herhaald worden? 
Opiaten, slaapmedicatie, specialistenrecepten en medicijnen die u
maar af en toe gebruikt.

Uw medicatie op tijd in huis
Als u zich aanmeldt voor de herhaalservice, dan bent u er zeker
van dat u uw herhaalmedicatie op tijd in huis heeft.

Aanmelden
Aanmelden voor deze service kan door het aanvraagformulier in
te vullen en in te leveren bij apotheek Martens. 

U blijft zelf verantwoordelijk voor het doorgeven van wijzigingen in
uw medicijngebruik.

Apotheek Beek – Marktstraat 28 – 6191 JX Beek
046-437 14 

Aanvraagformulier Herhaalservice

Naam 

Geboortedatum 

Adres

Telefoonnummer 

Burgerservicenummer (BSN) 

Als de medicijnen klaar staan wil ik

O gebeld worden

O gemaild worden, mijn e-mailadres:

Mijn huisarts: 

Als de medicijnen klaar staan, wil ik ze

O afhalen

O laten bezorgen

Toestemming voor gegevensuitwisseling:
O ik geef toestemming tot het uitwisselen van mijn medicatiegegevens, lab 
waarden en relevante medische gegevens tussen mijn apotheker en mijn 
behandelaars. Deze gegevens zullen worden gebruikt voor verbetering van de 
medicatiebewaking. Uw apotheek volgt de Algemene verordening 
gegevensbescherming (AVG). 

Handtekening:


