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Het gemak van de Herhaalservice van onze apotheken 

Geachte heer/mevrouw, 

Iedereen is het liefst gezond. En als het niet anders kan gebruikt men liever zo 

weinig mogelijk geneesmiddelen. Dat geldt natuurlijk ook voor u. Toch kan het 

zo zijn dat u langere tijd meerdere geneesmiddelen gebruikt en daarvoor 

regelmatig bij uw huisarts en apotheek komt. Om dat voor u gemakkelijker te 

maken, attenderen we u op de Herhaalservice. 

Hoe werkt de Herhaalservice? 

Het computersysteem van de apotheek signaleert wanneer uw vaste chronische 

medicatie op zal zijn. Kort voor dat moment vraagt de apotheek een recept bij 

uw huisarts aan. U ontvangt vervolgens van de apotheek bericht wanneer uw 

medicijnen klaarstaan, dan wel bezorgd zal worden. 

Wat is het voordeel voor u? 

U hoeft voor de medicijnen waarvoor de Herhaalservice geldt, zelf geen 

herhaalrecepten meer aan te vragen. Uw chronische medicatie met vast gebruik 

staat voortaan altijd op tijd klaar, of wordt bij u bezorgd. U komt nooit meer 

medicatie te kort. Daar zorgen wij voor. 

Wilt u meedoen met deze Herhaalservice? 

Vul dan het aanmeldingsformulier aan de achterzijde thuis in en lever deze bij 

ons in of stuur het naar ons op. 

Met vriendelijke groet, 

 

Het team van apotheek den Bonsen Hoek, Helius MC, en de Struytse Hoeck 



Aanmeldingsformulier Herhaalservice 

Lijst met de medicijnen die u chronisch gebruikt en in de herhaalservice wilt hebben. 

Medicijnen die u af en toe gebruikt kunnen niet in de herhaalservice.  

Datum waarop u de tabletten geteld heeft: ……………………………………………………....!!!! 

Naam……………………………………………………………..M/V    Geboortedatum:….…-…..…-……. 

Adres:…………………………………………………………………………………………………………………………. 

Telefoonnummer:………………………………………………………………………………………………………. 

E-mail (verplicht indien bekend)…..…………………………………………………………………………… 

 

Geneesmiddel 

 

Sterkte 

 

Gebruik 

Aantal 

tabletten/pufjes 

nog in huis 

    

    

    

    

    

    

    

    

□ Ik wil de medicatie graag afhalen bij apotheek:  

       □ Bonsen hoek □ Struytse hoeck □ Helius MC 

□ Ik wil de medicatie graag bezorgd krijgen, voorkeur voor bezorging op: 

    □woensdag □ donderdag □ vrijdag □ brievenbus

Ondergetekende geeft toestemming voor het delen van medische gegevens tussen   

zijn/haar zorgverleners via een beveiligde zorginfrastructuur, het LSP. 

□akkoord    □niet akkoord  

 

Ondergetekende geeft toestemming om voor de medicatiebewaking relevante 

labwaarden (zoals nierfunctie), op te vragen bij de arts of het laboratorium. 

□akkoord    □niet akkoord 

 

Ondergetekende geeft de apotheek opdracht om zijn/haar recepten te herhalen en 

wanneer nodig bij de huisarts aan te vragen. 

 

Handtekening voor akkoord  ………………………………………………….. 


