
 

Informatie voor deelnemers aan de herhaalservice 
 

Wij heten u van harte welkom als nieuwe deelnemer van de herhaalservice. 
Voortaan regelt uw apotheek de herhaalrecepten bij uw huisarts.  Als de 

medicatie voor u klaar staat krijgt u van ons bericht. Dit is 2 a 3 weken voordat 
de medicatie bij u op is. In deze brief wordt extra informatie gegeven over deze 

service. 
 

         Hoe moet de lijst worden ingevuld? 

Bovenaan de lijst vult u uw naam en adres gegevens in.  
U krijgt bericht van ons via de mail wanneer uw medicatie klaar staat. Ook 

zonder email adres kunt u gebruik maken van onze herhaalservice. U ontvangt 
dan info over de post of via de sms. Heeft u hulp nodig bij het invullen van de 

lijst of het tellen van de medicatie? Eén van onze assistentes wil u daar altijd bij 
helpen. U kunt hiervoor een afspraak  maken bij uw apotheek.  De apotheek 

neemt binnen 3-4 weken na inleveren van de lijst contact met u op. De 
herhaalservice is een service van uw apotheek en is gratis. 

 
Kunnen alle geneesmiddelen in de herhaalservice? 

Bijna alle geneesmiddelen van de huisarts kunnen in de herhaalservice, mits u 
deze geneesmiddelen chronisch (bijvoorbeeld elke dag of week) gebruikt. 

Geneesmiddelen die onder de opiumwet vallen kunnen helaas niet in de 
herhaalservice.  

 
        Wordt een dosering gewijzigd of wordt een geneesmiddel gestopt?  

Als uw medicatie gewijzigd of gestopt wordt door uw arts ontvangen wij de 

wijziging graag op papier van uw arts. Dan kunnen wij het in de herhaalservice 
aanpassen .In verband met een optimale medicatiebewaking adviseren wij u om 

uw (nieuwe) medicatie zoveel mogelijk op te halen in uw eigen apotheek. 
 

Op vakantie? 
Gaat u op vakantie en zou u in die periode medicatie tekort komen? Neemt u 

tijdig contact op met ons en wij zorgen ervoor dat de medicatie eerder voor u 
klaarstaat. 

 
Andere vragen of meer informatie? 

U kunt bij vragen/opmerkingen altijd contact met ons opnemen. 
Het team van de herhaalservice is bereikbaar in De Eenhoorn. 

U kunt bellen naar 0174-782002 en vragen naar iemand van de herhaalservice. 
 

Voor niet dringende vragen kunt u ons ook mailen: 

herhaalservice@apotheeknaaldwijk.nl 
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Formulier voor het gelijk trekken van de geneesmiddelen 
 

Naam:_____________________________________________ 

 
Adres:_____________________________________________ 

 
Geboortedatum:______________________________________ 

 
Telefoonnummer:____________________________________ 

 
Mobielnummer:______________________________________ 

 
Huisarts:___________________________________________ 

 

Email:_____________________________________________ 
 

Apotheek Naaldwijk/De Eenhoorn/ Hofzicht________________ 
Ik meld mij aan voor de digitale nieuwsbrief   ja/nee________ 

Datum van tellen: 

 

 

Naam geneesmiddel: aantal stuks thuis: 
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