
Herhaalmedicatie 
 

 

De huisartsen en de apotheek hebben gezamenlijk afspraken gemaakt om u op de 

beste manier te voorzien van de geneesmiddelen die u nodig heeft. 

Herhaalservice 
Voor de chronische geneesmiddelen hebben we de herhaalservice. Met deze service 

zorgen we ervoor dat u altijd voldoende medicatie in huis heeft.  

• Wij berekenen wanneer uw medicatie bijna op is en maken de 

herhaalrecepten. 

• De huisarts geeft de goedkeuring om af te leveren 

• Zodra de medicatie in de apotheek klaarstaat, ontvangt u automatisch een 

gratis sms-bericht of e-mail. 

• U kunt uw geneesmiddelen zelf ophalen of we bezorgen ze bij u thuis 

Herhaalmedicatie die is gestart door de specialist moet eerst een keer via de huisarts 

herhaald worden voordat het in de herhaalservice kan! 

Aanvragen van herhaalmedicatie 
Naast de chronische geneesmiddelen die u via de herhaalservice krijgt, gebruikt u 

mogelijk nog andere medicijnen. Deze kunt u op de volgende manieren aanvragen: 

• Via MijnGezondheid.net  

• Telefoon en de balie van de huisartsenpraktijk 

Voor uw en ons gemak: vraag de herhaalmedicatie zo veel mogelijk op één moment 

aan! 

Mijn Gezondheid.net 
Met ons cliëntenportaal heeft u rechtstreeks toegang tot uw persoonlijke dossier. De 

beveiliging hiervan voldoet aan de hoogste kwaliteitseisen en privacy voorwaarden. 

Via het portaal kunt u onder andere herhaalrecepten aanvragen.  

Wilt u van dit portaal gebruik maken? Meldt u zich dan eerst aan.  



Afhalen/bezorgen van de (herhaal)medicatie 
Voor de verwerking van de herhaalmedicatie aanvragen is tijd nodig. Het tijdpad is: 

• Dag 1: aanvraag bij de huisarts 

• Dag 2:  verwerking apotheek 

• Dag 3:  afhalen bij de apotheek (of bezorging) 

 

 

 

 

 

Wanneer u er voor zorgt dat het juiste 06 nummer en/of e-mailadres bekend is bij het 

MCB dan krijgt u een bericht wanneer het klaarstaat. 

Wijzigingen in uw medicatie? 
Voor het goed leveren van uw dagelijkse medicatie moeten we op de hoogte zijn van 

een eventuele verandering door bijvoorbeeld de specialist. Om het 

medicatieoverzicht actueel te houden en ervoor te zorgen dat u uw geneesmiddelen 

tegelijk krijgt, is het van belang dat u wijzigingen in de chronische medicatie (zoals 

stoppen/starten en veranderde doseringen) zo snel mogelijk doorgeeft aan de 

apotheek of de huisarts  

U bent zelf verantwoordelijk voor het doorgeven van wijzigingen in uw 

geneesmiddelengebruik 

Tips&Trucs 
• Meld eventuele wijzigingen in de chronische medicatie zo snel mogelijk 

• Vraag herhaalmedicatie zoveel mogelijk tegelijk aan 

• Vraag herhaalmedicatie rond de periode aan dat de herhaalservice verwacht 

wordt 

• Vraag herhaalmedicatie aan als de laatste verpakking wordt aangebroken 

(niet pas bij de laatste dosering, tablet of strip) 

• Houdt rekening met de verwerkingstijd van de aanvraag (afhalen op dag 3) 

en/of wacht het afhaalbericht (SMS/mail) af. 

• Vergeet niet wijzigingen in 06 of e-mail op tijd door te geven. 
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