
De Medicijnrol
medicijnen verpakt per innamemoment



Per innamemoment in een zakje

Het is mogelijk om door apotheek eFarma uw 

medicijnen per dag én per innamemoment in een 

doorzichtig zakje te laten verpakken. Zo heeft u 

voor één dag bijvoorbeeld drie zakjes (ochtend, 

middag en avond). Deze zakjes zitten vast aan 

een lange strook, die opgerold in een doos wor-

den geleverd. 

Wanneer u uw medicijnen wilt innemen kunt u 

simpelweg een zakje afscheuren. Deze aanle-

vering maakt het innemen overzichtelijker, met 

minder kans op fouten.

Neemt u dagelijks verschillende tabletten en/of capsules in? Dan bent u bekend met de da-

gelijkse routine van het “strips uitdrukken” en sorteren van tabletjes. Daarbij is het niet altijd 

even eenvoudig om alle medicijnen uit elkaar te houden. Misschien vult u iedere week zelf een 

medicijnverdeeldoos om te voorkomen dat u medicijnen vergeet in te nemen. In de praktijk 

een tijdrovende klus, zeker als u moeite heeft met het openen van sommige medicijnverpak-

kingen.

Gelukkig kan het nu ook op een comfortabele manier. Met de Medicijnrol.

Computergestuurd  verpakken

Het verpakken gebeurt met een speciale compu-

tergestuurde verpakkingsmachine. De tabletten 

worden gesorteerd in zakjes van transparante fo-

lie. Ieder zakje is voorzien van een duidelijke tekst 

(naam, datum, innametijd en hoeveelheid).

Voor wie?

Meestal gaat het om gebruikers van drie of meer 

chronische medicijnen.  

Voor sommige van deze patiënten kost het moeite om 

de medicijnen -dag in dag uit- volgens het dok-

tersvoorschrift in te nemen. Dit leidt maar al te 



vaak tot het vergeten van doseringen of verwis-

seling van medicijnen. 

Naar schatting 50% van de chronische medicijn-

gebruikers vergeet weleens medicijnen in te ne-

men. Deze therapietrouw verbetert aanzienlijk 

door het verpakken per innametijdstip. Met als 

gevolg een beter effect van de ingestelde medi-

catie. 

Apotheek eFarma levert deze service aan patiën-

ten die chronisch meerdere medicijnen moeten 

innemen en daarmee problemen hebben:

Patiënten die moeite hebben met •	
tablettenstrips zoals reuma- en 

Parkinsonpatiënten, of patiënten met een 

verminderd gezichtsvermogen;

Patiënten die veel verschillende medicijnen •	
gebruiken, zoals hartpatiënten en diabetici; 

Voor deze patiënten geldt dat zij niet in staat•	
zijn medicijnen verantwoord in te nemen zonder

een weekdoseringssysteem (medicijnrol).

De medicijnrol
een comfortabele oplossing

“Die medicijnen per portie verpakt in een 

zakje is echt een uitkomst. 

Je haalt niets meer door elkaar en het is zo 

makkelijk als wat.”

Wat kost het?

Aan de Medicijnrol zijn geen extra kosten verbon-

den voor u.

Hoe bestel ik mijn medicijnen in de Medicijnrol?

U kunt zich aanmelden voor de Medicijnrol door 

het aanvraagformulier op de ommezijde in te vul-

len en uw recepten bij te voegen. Optioneel kunt 

u dit formulier door uw arts (huisarts of specia-

list) laten stempelen en ondertekenen, dan is dit 

voor ons geldig als recept. Om ervoor te zorgen 

dat uw doorlopende medicatie aansluitend wordt 

geleverd is het van belang dat uw arts voldoende 

voorschrijft, bijvoorbeeld door een herhaalrecept 

uit te schrijven. Ook kunnen wij uw arts perio-

diek (bijvoorbeeld maandelijks) een verlengings-

recept toesturen ter goedkeuring. U hoeft dan 

verder niets te doen. U ontvangt uw medicijnrol 

altijd op tijd. 

Vragen?

Voor meer informatie kunt u kijken op onze web-

site www.efarma.nl.

Heeft u nog vragen, neem dan contact op met 

onze apotheek, telefonisch via 0900-600 9090 of 

per e-mail aan klantenservice@efarma.nl.



Voorletters                   Tussenvoegsel:

Naam

Geboortedatum

Straat + huisnummer

Postcode + Woonplaats

Zorgverzekering                                                                                                     

Registratienummer

Aanvraagformulier voor de Medicijnrol

Klantnummer (indien bekend)  
Indien u nog geen klantnummer bij ons heeft, s.v.p. uw persoonsgegevens invullen

            

Naam geneesmiddel + sterkte Ochtend
08:00

Middag
13:00

Avond
18:00

Nacht
23:00

1.   ... * ... ... ...
2. ... ... ... ...
3. ... ... ... ...
4. ... ... ... ...
5. ... ... ... ...
6. ... ... ... ...
7. ... ... ... ...
                  *aantal tabletten/capsules invullen
Startdatum (dd-mm-jj):  …   -   …   -   …    op:  ma / di / wo / do / vr / za / zo  (s.v.p. omcirkelen)
N.B. De rollengte bedraagt standaard 7 dagen en start op een vaste weekdag. 
Wij nemen altijd eerst contact met u op voor een intakegesprek om te beoordelen of u in aanmerking komt
voor de medicijnrol. De medicijnrol wordt alleen vergoed op medische indicatie.

Optie 1: Uw recepten samen met dit formulier opsturen.

Optie 2: U kunt dit formulier als (herhaal)recept laten ondertekenen door uw huisarts 
of specialist. De arts ontvangt indien gewenst een verlengingsrecept ter authorisatie 
(periodiek via e-mail of fax).

Aantal herhalingen:      …  x iter                   of herhalen tot:       …    -   …   -   …

Handtekening + stempel arts:

Dit formulier opsturen naar Apotheek eFarma, Antwoordnummer 365,  1940 VB  Beverwijk (portovrij)
Als u al tegoedrecepten bij ons heeft geregistreerd kunt u deze aanvraag faxen naar
0251- 21 10 05 of e-mailen naar recepten@efarma.nl


