
 
 
 
  
 
 
Geachte heer/mevrouw, 
 
Herkent u een van de volgende situaties? 

• U heeft net uw medicatie opgehaald en u komt er thuis achter dat andere geneesmiddelen 

ook bijna op zijn.  

• U realiseert zich pas dat u door uw medicatie heen bent wanneer u het laatste tabletje heeft 

ingenomen. 

Nieuwe service voor herhaalrecepten 

Om bovenstaande situaties te voorkomen introduceert Service Apotheek Dokkum een nieuwe 

automatische service voor herhaalrecepten. Wij kunnen ervoor zorgen dat de medicijnen die u 

dagelijks of regelmatig gebruikt, automatisch en op tijd voor u klaarliggen. Omdat de apotheek 

intensief samenwerkt met uw huisarts, kan de apotheek ook de benodigde herhaalrecepten voor u 

regelen.  

Wat houdt deze nieuwe service in 

1. De apotheek regelt de aanvraag van herhaalrecepten bij uw huisarts.  

2. Uw herhaalmedicatie wordt gesynchroniseerd. Dit houdt in dat al uw medicijnen tegelijk op zullen 

zijn, waardoor u minder vaak uw medicijnen hoeft op te halen bij de apotheek. 

3. Bij uw medicatie zit een bericht met de datum waarop uw medicijnen weer klaarliggen in de 

apotheek. Eventueel kunt u ook per e-mail op de hoogte worden gebracht. 

Voordelen van deze nieuwe herhaalservice voor u 
• U hoeft zelf niet meer te denken aan het op tijd bestellen van uw geneesmiddelen; dit gaat 

automatisch. 
• Doordat uw herhaalmedicatie wordt gesynchroniseerd hoeft u minder vaak naar de 

apotheek. 
• Deelname aan de herhaalservice is gratis. 

 

Indien u gebruik wilt maken van deze herhaalservice verzoeken wij u de achterkant van deze brief in 

te vullen. In de tabel kunt u invullen welke geneesmiddelen u dagelijks gebruikt  en hoeveel u van 

ieder middel nog heeft.Wij verzoeken u deze brief weer in te leveren bij de apotheek of op te sturen. 

Wij zullen vervolgens telefonisch contact met u opnemen om eventuele vragen te beantwoorden en 

om u op de hoogte te brengen wanneer uw geneesmiddelen opgehaald kunnen worden of zullen 

worden bezorgd.  

 

Met vriendelijke groet, 

Medewerkers Service Apotheek Dokkum 

 



Ja, ik wil graag gebruik maken van de herhaalservice van Service Apotheek Dokkum.  

Naam: ………………………………………………………………………………………………………………………… 

Adres: ………………………………………………………………………………………………………………………… 

Geboortedatum: ………………………………………………………………………………………………………… 

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

Telefoonnummer mobiel (verplicht bij afhaalservice):……………………………………………….. 

E-mailadres (eventueel):……………………………………………………………………………………………. 

• Medicijnen  ophalen uit apotheek bij het ziekenhuis 

• Medicijnen afhalen uit kluis(=afhaalservice) JUMBO of SPAR of APOTHEEK 

• Medicijnen thuisbezorgen 

Automatisch incasso toestemming (verplicht bij bezorging en afhaalservice):       Ja / Nee 

IBAN nummer:……………………………………………………………………………………………………………… 

Vul in onderstaande tabel de geneesmiddelen in die u dagelijks gebruikt. Inhalatoren, insulinepennen 
en medicijnen die u wekelijks moet innemen kunnen ook automatisch worden herhaald. 
Geneesmiddelen die u ‘zo nodig’ gebruikt kunnen helaas niet in de herhaalservice worden 
opgenomen.  

Naam geneesmiddel + sterkte  
(bijv. simvastatine 20 mg) 

Gebruik  
(bijv. 1x daags 1 tablet) 

Hoeveelheid nog in huis 
(exacte aantal) 

 
 

 
 

 

  
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 

Datum waarop de geneesmiddelen zijn geteld: …………………………………………………………… 

 

Handtekening: ……………………………………………………………………………………………………………… 


