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    Tel.: 0529-451519  

Ommen, april 2010  
  
Betreft: Herhaalservice.  
  
Geachte heer/mevrouw.  
  
Deze maand zal in de Ommer apotheek de Herhaalservice van start gaan. De 
Herhaalservice is een nieuwe dienst om u snel en accuraat van uw chronische 
medicatie te voorzien.  
Voor de medicijnen waarvoor de apotheek de Herhaalservice verzorgt, hoeft u zelf 
geen recepten meer aan te vragen bij uw huisarts. De Ommer Apotheek gaat dit voor 
u verzorgen.  
Ook gaat de apotheek ervoor zorgen dat u van al deze medicijnen evenveel dagen 
voorraad in huis heeft.  
Via de gegevens in het apotheeksysteem wordt bekeken of uw voorraad medicatie 
binnenkort op zal zijn. Is dat het geval dan worden deze geneesmiddelen door de 
apotheker en de huisarts beoordeeld op de noodzaak tot continuering van gebruik. 
Indien er wijzigingen in de medicatie nodig zijn zal er contact met u worden 
opgenomen. Na akkoord wordt het herhaalrecept afgegeven door de huisarts en de 
medicatie voor u klaargemaakt in de apotheek.  
In de praktijk zal het zo zijn dat als u nog 10 dagen voorraad in huis heeft, de nieuwe 
bestelling alweer voor u klaarstaat in de apotheek. U heeft dan ruim de tijd om uw 
nieuwe bestelling af te halen of te laten bezorgen. Door deze nauwe samenwerking 
tussen apotheek en huisarts is een optimale bewaking op uw medicatie mogelijk. De 
Herhaalservice wordt nooit zonder overleg met u als patiënt opgestart. Er zal vooraf 
een intakegesprek plaatsvinden waarin de apotheker u uitlegt wat de Herhaalservice 
inhoudt en welke medicijnen geschikt zijn voor de Herhaalservice. Wilt u deelnemen 
aan de Herhaalservice? Dan kunt u contact opnemen met de Ommer Apotheek op 
telefoonnummer (0529) 451519 of per e-mail: 
ommerapotheek.annetbruggeman@kpnmail.nl. Ook kunt u onderstaand strookje 
invullen en inleveren bij de apotheek. U ontvangt dan een uitnodiging voor een intake-
gesprek.  
  



Met vriendelijke groet,  
  
Dhr. H.J. Bezemer, huisarts        Mevr. T.A. Bruggeman-Zeegers, apotheker 
-- ANTWOORDSTROOK --  
Ja, ik wil graag deelnemen aan de Herhaalservice Ommen.  
Naam: dhr / mevr ………………………………………………………. Geb dat: … / … /  
…  
Telefoonnummer: ……………….  
Bij voorkeur bellen op: maan-/ dins- / woens- / donder- / vrijdag / geen voorkeur  
_  


