Geachte heer, mevrouw,
Kent ú het gemak van de herhaalservice al?
Het werk wat u heeft aan het bestellen van uw chronische (dagelijkse/ wekelijkse) medicatie bij de
huisarts nemen wij graag uit handen.
Wij zorgen voor u dat een recept wordt aangevraagd bij uw huisarts en vervolgens maken wij de
medicatie voor u klaar. Een tweede voordeel is dat wij de voorraad van uw medicatie bijhouden, zodat
deze steeds op tijd wordt bijbesteld. Wanneer de medicatie voor u klaar staat, dan krijgt u van ons een email of een gratis sms-bericht dat u de medicatie af kunt halen.
Om welke medicatie gaat het?
Het herhaalsysteem is alleen geschikt voor de chronische medicatie. Dat is de medicatie die u iedere dag
of week moet gebruiken. Bijvoorbeeld cholesterolverlagers, bloeddrukverlagers, maagbeschermers, etc.
Het herhaalsysteem is niet geschikt voor medicatie die tijdelijk wordt gebruikt , of voor bijvoorbeeld een
antibiotica kuur.
Kiest ú voor gemak?
Vult u onderstaande gegevens in om gebruik te maken van de herhaalservice. Wij vragen u eenmalig in
te vullen welke medicatie u op dit moment gebruikt, zodat we dit kunnen vergelijken met de gegevens in
ons systeem. U kunt de strook vervolgens inleveren bij de apotheek of mailen naar
info@apotheekdefonteijn.nl. Wij laten u weten wanneer u met het herhaalsysteem kunt starten.
24-uurs afhaalservice
Om het ophalen van medicatie makkelijk en snel te laten verlopen is een 24-uur afhaalservice aanwezig.
U kunt uw medicatie afhalen wanneer het ú uitkomt. U ontvangt van ons een gratis sms of e-mail zodra
uw medicatie in de klaar ligt!
Met vriendelijke groet,
Team apotheek de Fonteijn

Inschrijfformulier herhaalservice

Naam
Adres
Geboortedatum
E-mail adres
Mobiel nummer
Huisarts
Datum en Handtekening

Gebruikte medicatie:

Dosering:

Hoeveelheid nog thuis:

0 Ja, ik maak graag gebruik van de 24 uurs afhaalservice en krijg hiervoor een gratis sms of e-mail
bericht zodra de medicijnen afgehaald kunnen worden.
0 ik ben al aangemeld voor de afhaalservice.

