Aanvraag automatische herhaalservice Apotheek De Lange Stight
Patiëntgegevens:

Naam:
Adres:
Geb. datum:
Tel. nummer:
E-mail adres:

Huisarts:
Geneesmiddel

Invuldatum:
Sterkte

Gebruik

Nog op voorraad thuis

Voor akkoord patiënt:
__________________________________________________________________________________
In te vullen door de huisartsenpraktijk
Handtekening huisarts:
(Door middel van de handtekening van de huisarts wordt deze aanvraag een jaarrecept voor de aangegeven geneesmiddelen, jaarlijks
vraagt de apotheek bij de huisarts een nieuw jaarrecept aan)

__________________________________________________________________________________
In te vullen door de apotheek:
Start automatische herhaalmodule:
Medicatie leveren per: Maand/ 3 maanden
Paraaf assistente:

(Alle bovengenoemde geneesmiddelen zijn opgenomen in de automatische herhaalmodule en er is een ZZ-regel aangemaakt)

Controle paraaf apotheker:

Email:
Verg.:
Data:

NAW etik:
LSP:

Geachte heer/mevrouw,

Middels deze brief willen we u informeren over een nieuwe herhaalservice die apotheek De
Lange Stight aanbiedt. Wanneer u zichzelf voor deze service aanmeldt, zorgt de apotheek
dat uw herhaalmedicatie op gezette tijden voor u klaar ligt.
Hoe werkt deze service?
De herhaalservice is een gratis dienst waarbij u voor (een deel van) uw chronische medicatie
geen herhaalrecepten meer hoeft aan te vragen. De huisarts en de apotheek zorgen samen
voor uw herhaalmedicatie. Wanneer u gebruik wilt maken van de herhaalservice vult u op de
andere zijde van dit formulier in welke geneesmiddelen u gebruikt, in welke sterkte en
dosering en u noteert uw medicijnvoorraad. Daarnaast dient u het formulier te ondertekenen.
Zo geeft u toestemming dat de apotheek uw herhaalrecepten bij de betreffende huisarts
aanvraagt en dat u gebruik wilt maken van de herhaalservice.
U wordt op de hoogte gebracht van de datum waarop de herhaalservice van start gaat.
Vervolgens zorgt de apotheek ervoor dat uw medicijnen om de maand of om de drie
maanden voor u klaar staan en u krijgt een bericht dat u ze kunt komen afhalen.
Wijzigingen in uw medicijngebruik
Het is belangrijk dat u nieuwe medicatie, gestopte medicatie en wijzigingen in de dosering
van uw medicatie aan de apotheek doorgeeft en bij uw huisarts hiervoor een nieuw recept
regelt met het juiste gebruik. Deze wijzigingen worden dan direct door ons verwerkt. U krijgt
eventueel voldoende nieuwe medicijnen mee om de periode, tot aan de volgende levering
met de overige medicijnen, te overbruggen. U blijft zelf verantwoordelijk voor het doorgeven
van wijzigingen in uw medicijngebruik aan de apotheek.
Overige medicijnen
Voor medicijnen die niet onder de herhaalservice vallen (bijvoorbeeld crèmes, medicijnen die
niet chronisch gebruikt worden) verandert er niets. Herhalingen vraagt u op dezelfde manier
aan zoals u dat nu ook doet.
Aanmelden
Wilt u gebruik maken van deze herhaalservice lever dit formulier dan in bij de apotheek.
Voor meer informatie of vragen kunt u ons bellen (013-5408080) of even langskomen.

Met vriendelijke groet,
Team Apotheek De Lange Stight

