Herhaalservice
*** voor patiënten van alle huisartspraktijken van Alblasserdam ***
Extra service:
Medicijn bijna op, u hoeft geen etiket meer in te leveren of recept aan te vragen.
U kunt zich met dit formulier aanmelden.
Wat is de Herhaalservice?
Er wordt in de apotheek gekeken of uw eigen voorraad medicijnen die u altijd gebruikt binnenkort op is. Er
wordt hiervoor een herhaalrecept aangevraagd bij uw huisarts. U hoeft dus niet zelf een recept aan te
vragen. Alle medicijnen die u nodig heeft worden door ons automatisch en in één keer geleverd.
Als u zich wilt inschrijven voor onze herhaalservice, wordt met een assistente doorgenomen welke
medicijnen u dagelijks gebruikt en wat het gebruik daarvan is. U krijgt automatisch van ons bericht wanneer
uw medicijnen voor u klaarliggen. DOK11 Apotheek houdt voor u bij wanneer de medicijnen opraken en
maakt een nieuwe voorraad klaar. U heeft hier dus geen enkel omkijken meer naar.
U kunt zelf aangeven of u de medicijnen zelf wilt halen, of dat u ze liever bezorgd krijgt. Zijn er
veranderingen in het medicijngebruik of bent u gestopt met een medicijn? Geef dit altijd aan ons door!
Waarom herhaalservice?




U hoeft zelf niet voor een recept te bellen of etiketten in te leveren.
U hoeft niet meer zelf in de gaten te houden wanneer uw voorraden op raken.
Wij bestellen alle medicatie op tijd zodat u niet meerdere keren terug hoeft te komen.

Wilt u gebruik maken van onze Herhaalservice dan kunt u onderstaande antwoordstrook invullen en
voorzien van een handtekening en opsturen met de antwoordenvelop of bij één van de DOK11 Apotheek
inleveren of aan de bezorger meegeven. We kunnen dan uw dagelijkse medicatie met u doornemen, alle
informatie over de service verstrekken en u direct aanmelden voor onze Herhaalservice.

□ Ik ga akkoord met deelname aan de Herhaalservice met de daarbij geldende voorwaarden.
□ Ik ga akkoord met aanmelding bij het Landelijk SchakelPunt (LSP) voor uitwisseling van mijn gegevens met
andere specialisten bij bijvoorbeeld opname in het ziekenhuis.
Naam:……………………………………...
Adres:………………………………………
Plaats:………………………………………
Geboortedatum:………………………

Tel.nr (privé):…………………………..
Mobiel (privé):…………………………
Emailadres (prive) :………………….

Handtekening:

Paraaf apothekersassistente………..

Laatst gewijzigd op 9-1-2017 11:04:00

WILT U DIT SCHEMA INVULLEN AUB?
(u kunt dit ook samen met de apothekersassistente doen)
Om de herhaalservice goed te laten verlopen willen wij graag weten:
 welke medicijnen u elke dag gebruikt
 hoeveel stuks u nog in huis heeft van elk medicijn
 of het gebruik ervan klopt met onze gegevens.
Als wij alle gegevens verwerkt hebben krijgt u als het nodig is een aantal medicijnen
geleverd om alles gelijk te laten lopen.

DATUM van invullen: ____-____-20____
Naam medicijn
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Gebruik - bijvoorbeeld:
2 maal daags 1

Aantal stuks dat u
nog in huis heeft

