
 
 

DE HERHAALSERVICE VAN APOTHEEK ROOSENDAAL 
 
Wat is de herhaalservice? 
De herhaalservice is een dienst waarbij uw chronische medicatie geen herhaalrecepten meer hoeft 
aan te vragen bij uw huisarts. De huisarts en de apotheek zorgen er samen voor dat uw 
herhaalmedicatie op tijd klaar staat in de apotheek of bij u thuis bezorgd wordt.  
 
Hoe werkt de herhaalservice? 
Het computersysteem van huisarts en apotheek signaleert wanneer uw chronische medicatie op zal 
zijn. Kort voor dat moment vraagt de apotheek een recept aan bij de huisarts. U ontvangt vervolgens 
van uw apotheek bericht wanneer uw medicijnen klaarstaan of bezorgd worden. Als u de medicatie  
niet nodig heeft, neem dan contact op met de apotheek.  
 
Wat is het voordeel voor u? 
Voor de medicijnen waarvoor de herhaalservice geldt, hoeft u geen herhaalrecepten meer aan te 
vragen bij uw huisarts. Dat doen wij voor u. Het bespaart u tijd en voorkomt misverstanden over 
medicatie.  
U hoeft ook niet steeds te bekijken of uw geneesmiddelen bijna op zijn. Dat houden wij voor u bij. 
Hierdoor bieden wij u een extra steuntje bij het trouw innemen van uw medicatie. 
Als uw eigen huisarts op vakantie gaat, loopt de herhaalservice gewoon door. De waarnemer van uw 
huisarts keurt dan onze herhaalreceptaanvragen voor u goed. Indien u dat wenst, is het mogelijk een 
aantal van uw geneesmiddelen te ‘synchroniseren’. Dat wil zeggen dat u eenmalig verschillende 
hoeveelheden meekrijgt van deze geneesmiddelen, zodat ze tegelijkertijd op zijn.  
Wij vragen daarna voor al deze geneesmiddelen op tijd nieuwe herhaalrecepten aan bij uw huisarts. 
Dan kunt u in één keer deze geneesmiddelen ophalen bij uw apotheek. 
Kortom, u wordt van veel gemakken voorzien! 
 
Wijzigingen in uw medicijngebruik 
Het is belangrijk dat u wijzigingen in uw medicijngebruik aan uw apotheek doorgeeft. Immers als de 
dosering van een geneesmiddel verandert, zult u langer of korter vooruit kunnen met de voorraad 
die u nog heeft.  
Ook wanneer u moet stoppen met een geneesmiddel, bijvoorbeeld op advies van een specialist, dan 
horen wij dat graag van u. 
 
Hoe vraag ik herhaalrecepten aan voor mijn overige medicijnen? 
Voor de medicijnen die niet onder de herhaalservice vallen, verandert er niets. Deze herhaalrecepten 
vraagt u op dezelfde manier aan bij uw huisarts zoals u dat nu doet voor alle medicijnen. 
 
Controles bij uw huisarts 
Het is de taak van uw huisarts om periodiek controles uit te voeren. U kunt dan denken aan 
bloeddrukcontrole, controle van cholesterolwaarden en controle van de bloedsuiker. Deze controles 
zijn erg belangrijk, omdat uitslagen kunnen leiden tot aanpassing van uw geneesmiddelgebruik 
(ander geneesmiddel, andere dosering). Naar aanleiding van onze herhaalreceptaanvragen kijkt uw 
huisarts direct of u nog controles nodig heeft. 
 
Hoe kunt u deelnemen? 
Vraag eerst bij uw huisarts of apotheek na of uw huisarts meedoet aan de herhaalservice van 
Apotheek Roosendaal. Wanneer u gebruik wilt maken van deze service dan kunt u dat kenbaar 
maken in één van de zes vestigingen van Apotheek Roosendaal. Een apothekersassistente zal de 
herhaalservice verder toelichten. Het is handig wanneer u thuis alvast noteert hoeveel voorraad u 
nog van uw medicijnen heeft. 



 
 

Vragen? 
Wanneer u vragen heeft, kunt u terecht bij zowel uw huisarts als apotheek. 
 
 

 


