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De herhaalservice 

De herhaalservice houdt in dat wij als apotheek, uw medicijnen die u 

langdurig gebruikt, automatisch voor u klaarzetten. 

Het gemak van onze herhaalservice 

 Elke 3 maanden staan uw medicijnen voor u klaar, tenzij u een andere 

herhaalperiode heeft afgesproken. 

 Geschikt voor medicijnen die u langdurig gebruikt. 

 U hoeft géén herhaalrecepten aan te vragen bij uw huisarts of 

specialist.  

 U krijgt de mogelijkheid om medicijnen die niet vergoed worden te 

betalen via automatische incasso. 

 U krijgt van ons bericht wanneer uw medicijnen voor u klaar staan. 

 Heeft u teveel voorraad van een medicijn? Geef het aan ons door. De 

volgende levering wordt hierop aangepast.  

 Meld tijdig als u een extra levering nodig heeft in verband met een 

vakantie. 

Belangrijk 

Graag ontvangen wij zo spoedig mogelijk bericht wanneer een medicijn is 

gestopt of gewijzigd in dosering of gebruik. Wij zullen dan de 

herhaalservice hierop aanpassen. Ook willen wij weten wanneer u van 

(huis)arts verandert. Deze informatie heeft de apotheek nodig om de 

jaarrecepten aan te vragen bij de juiste arts en om uw huisarts op de  
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hoogte te houden van de medicijnen die u krijgt.  

Hoe meld ik mij aan voor de herhaalservice? 

U kunt telefonisch of bij de balie van de apotheek aan onze assistentes 

doorgeven dat u graag gebruik wilt maken van deze service. U ontvangt 

dan een aanvraagformulier.  

 

Wij vragen u de medicijnen die u thuis heeft te tellen, zodat wij rekening 

kunnen houden met de voorraad die u thuis heeft (synchroniseren). Ook 

zullen we bespreken voor welke medicijnen deze service wel en niet 

handig is. 

 

Wij verzoeken u het aanvraagformulier en indien van toepassing de 

toestemming voor automatische incasso in te vullen en in te leveren bij de 

AnnApotheek. U kunt het ook e-mailen naar annapotheek@st-anna.nl. 

Heeft u nog vragen? 

Als u na het lezen van deze folder vragen heeft, dan kunt u altijd contact 

met ons opnemen: 

 

AnnApotheek, telefoonnummer 040 - 286 48 70 of stuur een e-mail 

naar annapotheek@st-anna.nl. 

 

U vindt de AnnApotheek in de centrale hal, route 14. 




