
 
 

Wilt u tellen hoeveel u nog van uw geneesmiddelen thuis heeft en dit met het exacte gebruik naar de 

apotheek mailen of in de apotheek inleveren 

 

Aanmeldformulier herhaalservice Apotheek van der Sluis 

Naam:  …………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Adres:  ……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

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

E-mail adres:  …………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Geboorte datum: ………………………………………………………………………………………………………………………………… 

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

 
 
 

Datum geteld: 

Geneesmiddel Daggebruik Aantal tabletten 

op voorraad 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 
info@apotheekvandersluis.nl 
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Wilt u dat iedere 3 maanden uw medicijnen voor u klaar staan? 
Maak dan gebruik van de herhaalservice van Apotheek van der Sluis.  

 
Hoe werkt het? 
Wanneer u chronisch medicijnen gebruikt, kunt u gebruik maken van de herhaalservice. Wij 
vragen de herhaalmedicatie voor u aan, u hoeft de huisarts niet te bellen. Elke 3 maanden 
leggen we al uw geneesmiddelen klaar.  Wanneer de geneesmiddelen klaarstaan, krijgt u via 
de e-mail of post bericht van ons. Uiterlijk 7 dagen voordat uw medicijnen op zijn, krijgt u dit 
bericht.  

Wanneer u de medicijnen liever bezorgd wil hebben kan dit ook. Kijk eens naar de 
mogelijkheden van onze Servilocker.  

De voordelen op een rij: 

• U hoeft zelf niets te regelen, dat doen wij voor u! 

• U krijgt iedere drie maanden al uw chronische medicatie! 

• U kunt de herhaalservice (indien u dit wenst) bij de Servilocker laten bezorgen, waardoor u 
niet hoeft te wachten in de apotheek! 

• Er is een Servilocker in de AH Stadsfenne en in de apotheek 
 

Kunnen alle medicijnen in de herhaalservice? 
Alle medicijnen die u iedere dag op een vast tijdstip inneemt, kunnen in de herhaalservice 
worden opgenomen. Als u het medicijn wisselend gebruikt, kan het niet in de herhaalservice 
worden opgenomen. Pufjes kunnen bijvoorbeeld worden opgenomen, als u iedere dag 
dezelfde hoeveelheid pufjes gebruikt. 
 
Wijzigingen, stoppen of starten? 
Wanneer het gebruikt van uw geneesmiddel wijzigt, of een geneesmiddel hoeft u niet meer te 
gebruiken, dan horen we dit graag. We kunnen dan de levering aanpassen of stopzetten. 
Een nieuw geneesmiddel leveren we eerst voor een korte tijd. Moet u met het middel 
doorgaan, dan kunnen we dit opnemen in de herhaalservice. U kunt dit aangeven door te 
bellen, langs te komen of te mailen. 
 
Aanmelden? 
Via bijgevoegde brief kunt u zich aanmelden voor de herhaalservice. Om goed van start te 
kunnen gaan, willen we van u weten hoe u de geneesmiddelen gebruikt en hoeveel tabletten u 
nog van elk geneesmiddel heeft. Dit kunt u in de tabel invullen. Het aanmeldingsformulier kunt 
u opsturen naar de apotheek of mailen.  Wanneer er onduidelijkheden of vragen zijn, neemt 
een apothekersassistente contact met u op. 
 
Vragen? 
U mag ons altijd bellen 
 
Het apotheekteam van Apotheek van der Sluis 
Simmerdyk 14-g 
8601ZP Sneek 
0515-425050 
info@apotheekvandersluis.nl 

 


