
                               
 
 
De herhaalservice  

Huisartsenpraktijk de Moriaen en BENU Apotheek Strijen bieden vanaf heden de herhaalservice aan. 
Deze service is een gratis dienst om u snel en eenvoudig van uw herhaalrecepten/medicijnen te 
voorzien. Als u langdurig dezelfde medicijnen gebruikt, moet u steeds bij de huisarts een nieuw 
recept vragen. Het komt ook regelmatig voor dat medicijnen niet tegelijkertijd op zijn. U moet dan 
meerdere keren naar de huisarts en apotheek. Met de herhaalservice is dit verleden tijd.  

Hoe werkt de herhaalservice? 

Als uw huisarts akkoord geeft voor de Herhaalservice kan het in gang worden gezet. Deze service 
wordt nooit opgestart zonder uw akkoord. Als eerste schrijft uw arts een jaarrecept uit. Dit recept 
wordt door de apotheek verwerkt en indien gewenst krijgt u uitleg over de herhaalservice. Via het 
apotheeksysteem zal voortaan uw voorraad worden bijgehouden. De medicijnen die binnenkort op 
zijn, worden door de apotheker beoordeeld en na akkoord van uw huisarts herhaald. U heeft verder 
geen omkijken meer naar het herhalen van medicatie en hoeft dus ook niet meer een herhaalrecept 
in te leveren bij de apotheek. Ongeveer één week voordat uw medicatie op is ligt de medicatie voor 
u klaar. 

U kunt via een sms of e-mailbericht op de hoogte worden gebracht wanneer er medicijnen voor u 
klaarliggen of worden bezorgd. Indien deze gegevens niet bij de apotheek bekend zijn is het 
raadzaam om deze door te geven. Op deze manier ontvangt u van tevoren een bericht met dat er 
medicatie voor u klaar staat. 

Daarnaast wordt gekeken of de verschillende middelen die u gebruikt gelijk lopen, zodat u al uw 
middelen in een keer kunt ophalen of laten bezorgen. Indien dit niet het geval is, kunt u naar een 
formulier vragen in de apotheek en ingevuld retourneren om het gelijk te laten lopen. Hierdoor is 
een betere bewaking op uw verschillende medicijnen mogelijk.  

Voorwaarden 

Als de apotheker dit nodig vindt, zal hij/zij voor overleg contact opnemen met uw huisarts. Indien u 
deel gaat nemen aan de herhaalservice gaan uw huisarts en apotheker ervan uit dat u instemt met 
deze gegevensverstrekking aan de apotheker. 

Voor veel chronische medicatie is minimaal één keer per jaar, soms vaker een controle nodig bij de 
huisarts. Om in aanmerking te komen voor de herhaalservice dient u er zorg voor te dragen dat u 
(indien nodig) bloed laat prikken en komt voor controle bij de huisarts of praktijkondersteuner. Komt 
u niet voor controle dan kunnen we de herhaalservice (tijdelijk) stop zetten tot de controles weer zijn 
opgepakt.  

Niet alle geneesmiddelen zijn geschikt om op te nemen in de herhaalservice. De huisarts heeft een 
selectie gemaakt van geneesmiddelen die in de herhaalservice mogen. Hiervoor kunt u bij de huisarts 
terecht. 

Door deze nauwe samenwerking tussen apotheek en huisarts is een optimale bewaking op uw 
medicatie mogelijk. 


