Betreft: Herhaalmodule van uw apotheek

Mediq apotheek de Schouw
Beverveen 501
3205AG Spijkenisse
0181-635333
deschouw@mediq-apotheek.nl

Geachte heer/mevrouw,
U ontvangt regelmatig medicatie via onze apotheek. Aangezien u chronische medicatie gebruikt,
attenderen wij u graag op de herhaalmodule van onze apotheek.
Wat is het?
Deze service is een samenwerking tussen uw apotheek en uw huisarts, waarbij de apotheek ervoor
zorgt dat uw chronische medicijnen automatisch herhaald worden en op tijd klaar staan.
Wat is het voordeel?
U hoeft geen recepten meer aan te vragen bij de doktersassistente. De apotheek zorgt er voor dat u
op tijd weer nieuwe medicijnen kunt komen ophalen of bezorgd krijgt en regelt het recept met de
huisarts. Hij/zij blijft dus op de hoogte. Daarnaast adviseren we uw huisarts bij dit overzicht.
Hoe werkt het?
Om de 90 dagen staan de medicijnen voor u klaar. 1 week voordat de medicatie op is, kunt u de
geneesmiddelen in de apotheek ophalen. Bij sommige medicijnen krijgt u één keer per jaar een extra
aanvulling, om te zorgen dat uw voorraden gelijk blijven lopen en u niet tekort komt.
Wat zijn de regels?
 Om mee te doen aan de herhaalservice is het nodig dat uw huisarts een jaarrecept uitschrijft.
Na het jaar vragen wij voor u de recepten aan bij uw huisarts.
 Niet alle middelen komen in aanmerking voor de herhaalservice. Van bijv. crèmes en
oogdruppels is niet te berekenen wanneer deze op zijn, bepaalde middelen zijn ongewenst
om op te nemen. De aanvraag van deze middelen gaat op de oude manier.
 Tijdens de intake wordt gekeken of de verschillende middelen die u gebruikt qua einddatum
gelijk getrokken kunnen worden (synchroniseren), zodat u al uw middelen in een keer kunt
ophalen of laten bezorgen.
 Als u met een medicijn stopt, moet u dit gelijk doorgeven aan de apotheek. Wij verwijderen
het dan uit de herhaalmodule.
 Als een medicijn van sterkte of gebruik verandert, moet dit gelijk doorgeven aan de
apotheek. U moet zelf een nieuw jaarrecept aanvragen bij uw arts. Wij passen dan de
herhaalmodule aan.
 Voor specialistenreceptuur moet u zelf ieder jaar een nieuw recept aanvragen. In het geval
de huisarts de receptuur wilt overnemen kan deze een jaarrecept uitschrijven. Na 1 jaar doen
wij de receptaanvraag bij de huisarts.
 Wanneer uw persoonsgegevens veranderen, zoals de verzekering of uw (e-mail)adres, geef
dit dan door aan de apotheek.
 Ook als u langere tijd weggaat, bijvoorbeeld op vakantie, verzoeken we u dat door te geven.
Wij kunnen dan zorgen dat u genoeg medicatie hebt.
Heeft u interesse in de herhaalservice? Vul dan het inschrijfformulier op de achterzijde van deze
brief in.

Patiëntgegevens
Naam
Adres
Geboortedatum

Telefoon

BSN

Huisarts

E-mail

Medicatie
Toe te voegen aan herhaalmodule:
Geneesmiddelnaam + sterkte

Aantal stuks
in huis

Daggebruik
(bijv 2x 1 tablet)

Datum
telling

Privacy
Ondergetekende gaat akkoord dat:
 Zijn/haar gegevens worden bewaard voor het uitvoeren van de herhaalmodule
 Met andere zorgverleners over de herhaalmodule overlegd kan worden, waarbij eventueel
gegevens worden gedeeld
 Zijn/haar contactgegevens worden gebruikt voor mededelingen door/over de
herhaalmodule. Deze mededelingen kunnen vertrouwelijke informatie bevatten.
Voorwaarden
Ondergetekende gaat ook akkoord met de regels en voorwaarden die betrekking hebben op de
herhaalmodule.
Patiënt verklaart dat alle wijzigingen in medicijngebruik, ziekenhuisopname, zwangerschap, vakantie,
wijzigingen in NAW-gegevens zo spoedig mogelijk wordt doorgegeven aan de apotheek.
Akkoord en ondertekening
Handtekening
Naam:

Handtekening:

Datum:

