AANMELDINGSFORMULIER

Hierbij geef ik Apotheek de Vaart toestemming voor
het leveren van mijn medicatie via de herhaalservice.
Ik ontvang de medicatie elke 3 maanden. En zou
dit graag zelf willen ophalen / thuisbezorgd willen
krijgen / uitgifteautomaat. (doorhalen wat niet van
toepassing is) De apotheek zal bij mijn huisarts
de recepten aanvragen die nodig zijn voor levering
van mijn herhaalmedicatie.
Ik zal wijzigingen in mijn medicijngebruik zo spoedig
mogelijk doorgeven aan de apotheek, zodat deze op
de hoogte is van mijn actuele medicijngebruik.

Naam:
Geboortedatum:				
Adres:				
Postcode: 		

Plaats:

Telefoon:		

VOORWAARDEN

WIJZIGINGEN IN UW GENEESMIDDELENGEBRUIK
Het is belangrijk dat u nieuwe geneesmiddelen en
wijzigingen in uw geneesmiddelengebruik aan ons
doorgeeft, zodat wij ervoor kunnen zorgen dat u
uw geneesmiddelen tegelijk krijgt. Synchroniseren
noemen wij dat. Ook wanneer u moet stoppen
met het gebruik, bijvoorbeeld op advies van een
specialist, dan horen wij dat graag van u. U blijft zelf
verantwoordelijk voor het doorgeven van wijzigingen in
uw geneesmiddelengebruik.				
			
OVERIGE / NIET CHRONISCHE MEDICATIE
Voor geneesmiddelen die niet onder de herhaalservice
vallen (bijv crèmes, geneesmiddelen die niet chronisch
gebruikt worden), verandert er niets. Herhaalrecepten
vraagt u op dezelfde manier aan zoals u dat nu ook doet.
UITZONDERINGEN HERHAALSERVICE
De volgende geneesmiddelen zijn uitgezonderd van de
herhaalservice:

E-mail:

• Opiumwetgeneesmiddelen
• Slaap- en kalmeringsmiddelen (behalve als de arts
daar een uitgesproken toestemming voor geeft).

Datum en Plaats:

MEER INFORMATIE?

Handtekening:

Heeft u nog vragen of wenst u meer informatie?
Dan kunt u bellen of mailen naar Apotheek de Vaart
Tel. 020 41 00 177 • info@apotheekdevaart.nl
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ALTIJD VOLDOENDE
IN HUIS?

Wanneer u chronische geneesmiddelen gebruikt,
krijgt u voor een langere periode (meestal 3 maanden)
medicatie mee. Soms wil het misgaan en grijpt u
ernaast. Dan wordt het een lastige onderneming om uw
medicatie op tijd in huis te halen.
Als u meerdere geneesmiddelen naast elkaar gebruikt
kan het ook voorkomen dat u van het ene geneesmiddel
meer voorraad heeft dan van het andere, zodat u
meerdere keren per kwartaal uw herhaalmedicatie moet
aanvragen.
De Herhaalservice is de oplossing om al deze
ongemakkelijke situaties vóór te zijn!

VOORDELEN VAN DE
HERHAALSERVICE

GEMAK
Uw chronisch medicatie wordt voordat het opraakt
aangevuld. U krijgt vanzelf bericht wanneer de medicatie
voor u klaar staat in de apotheek.

IN TE VULLEN
DOOR DE APOTHEEK

IN TE VULLEN DOOR DE APOTHEEK
MEDICATIESYNCHRONISATIE

JA

NEE

INTAKEGESPREK

JA

NEE

INNAMESCHEMA

JA

NEE

VERHOGING THERAPIETROUW
Doordat de geneesmiddelen automatisch voor u worden
klaargemaakt merkt u of u wellicht te weinig of te veel
gebruikt. Het is erg belangrijk dat u uw geneesmiddelen
op het juiste tijdstip in de juiste hoeveelheid gebruikt.
GEEN EXTRA KOSTEN
Deze extra dienst beschouwen wij als een service
naar u toe. Tevens is het ook ontlastend voor de
huisartsenpraktijk. Omdat we hiermee de eventuele
ongemakken zoals “niet aangekomen recepten”
uitsluiten, is het zelfs tijd- en kostenbesparend voor u,
voor de huisarts en voor de apotheek.

HOE WERKT DE HERHAALSERVICE?

BERICHT

De herhaalservice is een gratis dienst waarbij u voor
(een deel van) uw medicatie geen herhaalrecept hoeft
aan te vragen. De apotheek vraagt uw herhaalrecepten
bij uw huisarts aan. Na goedkeuring van de huisarts
wordt de medicatie voor u klaargezet en krijgt u een
bericht wanneer het opgehaald kan worden of bezorgd
gaat worden.

DATUM EERSTE LEVERING
PARAAF

/

/

