
                                 

 

 

 

Pro Actief Herhalen 
Gebruikt u chronisch medicijnen? Maar wilt u er geen omkijken naar hebben?  
Dan is Pro Actief Herhalen iets voor u! 

 
Hoe werkt het? 
Met Pro Actief Herhalen hoeft u geen chronische medicatie* meer aan te vragen. De apotheek 
houdt bij wanneer uw medicijnen op zijn en vraagt eens in de 90 dagen uw recepten aan bij uw 
huisarts. Als u uw emailadres bij ons doorgeeft, krijgt u bericht zodra uw medicijnen klaar staan. 
De medicijnen kunt u ophalen of desgewenst thuis laten bezorgen indien u slecht ter  been 
bent. 

 

Aanmelden? 
Wilt u deelnemen aan proactief herhalen geef dan alleen uw chronische medicatie* met 
een vast gebruik op.  

 
*Chronische medicatie zijn de medicijnen waarvan de apotheek kan voorspellen wanneer deze 
op zijn. Medicijnen die ‘zo nodig’ worden gebruikt kunnen meestal niet via pro actief herhalen. 
Tel uw voorraad thuis en vul de achterzijde in. Graag niet schatten maar nauwkeurig tellen. Het 
ingevulde formulier kunt u bij ons afgeven in de apotheek of opsturen per post. Wij zullen dit 
overzicht naar uw huisarts sturen zodat zij akkoord kunnen geven voor uw deelname aan pro 
actief herhalen. Indien wij de toestemming van de huisarts hebben ontvangen, zullen wij ervoor 
gaan zorgen dat alle medicijnen gelijk gaan lopen. Wij zullen u dan opbellen om door te geven 
wanneer de medicatie voor de eerste keer gehaald kan worden of bezorgd zal worden.  
 

Hoe krijgt u bericht? 
Tegen de tijd dat uw medicijnen bijna op zijn, krijgt u per e-mail bericht van ons dat uw 
medicijnen klaar staan om opgehaald of bezorgd te worden. Indien u uw medicijnen komt 
ophalen, maak dan gebruik van de afhaalcode die vermeld staat in de e-mail. Bij eventuele 
drukte krijgt u voorrang met de afhaalcode en hoeft u niet lang in de rij te staan voor uw 
medicijnen. 
 

Voordelen 

• Een stukje gemak 
Pro Actief Herhalen maakt het u 
gemakkelijk. U hoeft geen moeite meer 
te doen om herhaalrecepten aan te 
vragen 

• Veilig medicijngebruik 
Door de nauwe samenwerking tussen huisarts 
en apotheek vindt er regelmatig overleg plaats 
over uw medicijnen. De huisarts en apotheker 
controleren uw geneesmiddelengebruik bij elke 
herhaling. 
 

• Verhoging therapietrouw 
Medicijnen op het juiste tijdstip en in de 
juiste hoeveelheid gebruiken is erg 
belangrijk. Door het automatisch klaar 
maken van uw geneesmiddelen merkt u 
of u wellicht te weinig of te veel gebruikt. 
Zodoende houdt u beter controle op uw 
medicijngebruik. 

• Synchroniseren 
De apotheek zorgt er voor dat u uw 
verschillende medicijnen tegelijk krijgt. Zo hoeft 
u minder vaak uw medicijnen op te halen. 
Synchroniseren noemen wij dat. 

 
Met vriendelijke groet, 
 
Apotheek de Waal     Apotheek de Waal 
Jonagoldstraat 55, 6515EN Nijmegen    Thermionpark 2, 6663 MM LENT 
Tel. 024-6422247    Tel. 024-3094502  
Email: algemeenoosterhout@ezorg.nl   Email: algemeendewaal@ezorg.nl 
 
www.apotheekdewaal.nl 
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http://www.apotheekdewaal.nl/


 
 
 

 
 

 
Aanmelden voor Pro Actief Herhalen 
 

Naam:………………………………………M/V   Geboortedatum:......……….  

E-mail:……………………………………       Tel.nr:……...………….……… 

Datum waarop u de medicijnen heeft geteld:………….……………………... 

Naam 
medicijn 

Sterkte Dosering Hoeveelheid 
op voorraad 
thuis Bijv. Paracetamol Bijv. 500mg Bijv. 2x per dag 2 

tabletten 
Bijv. 63 stuks 

    

    

    

    

    

    

    

 

Wijze van aflevering  

O ophalen in de apotheek  O thuis bezorgen                                                
(slecht ter been) 

Wat verwachten wij van u? 

Om het geneesmiddelgebruik actueel te houden is het van belang dat u de 
apotheek op de hoogte brengt wanneer: 

- De dosering van het medicijn wijzigt 

- U een nieuw of ander medicijn krijgt 

- Een middel door arts of specialist gestopt is 

 
 

Ondergetekende verklaart dat hij/zij wijzigingen in het geneesmiddelgebruik tijdig kenbaar zal 
maken aan de apotheek. 

 
 
Handtekening:………………………………. Datum: ..…-……-…….. 
 
 
 

Voor de apotheek: Herhaalprofiel verzonden naar huisarts?      O Ja     O Nee   


