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Welkom!

Welkom bij 24-7medicijnen.nl
Van harte welkom bij de samenwerkende apotheken van 24-7medicijnen.nl.
Fijn dat u voor ons kiest.

Handig
Bij onze apotheken kunt u 24 uur per dag en zeven dagen in de week uw geneesmiddelen
afhalen. Ons hooggeschoold personeel helpt u graag tijdens de openingstijden aan de
balie.
Uw bestelling krijgt u (gratis) thuisbezorgd als u dat wilt en de medicijnautomaat en
dienstapotheken zijn ook buiten openingstijden voor u bereikbaar.
Woont u buiten de regio Nijmegen of de Achterhoek en wilt u gebruikmaken van onze
diensten? Dat kan. Aanvragen en bestellen kan gemakkelijk online. Handig dus!

Veilig
24-7medicijnen.nl is een samenwerkingsverband van apotheken in Nijmegen en
omstreken en in de Achterhoek. Wij staan voor optimale, lokale zorg met een hoog
serviceniveau. De zorgverleners in uw regio werken intensief met elkaar samen. Zij kennen
u en waken gezamenlijk over uw gezondheid. Daarmee borgen we de meest veilige
farmaceutische zorg.

Betrouwbaar
Online geneesmiddelen bestellen? Dat is alleen verstandig als het van een apotheek
komt, die u kent en waarmee uw arts een samenwerking heeft. Uw lokale apotheek die
aangesloten is bij 24-7medicijnen.nl, levert geneesmiddelen van een betrouwbare bron.
En doordat uw lokale apotheek nauw samenwerkt met uw arts, is uw medicijngebruik
veilig en zo effectief mogelijk. Uw zorgverleners zijn betrouwbaar in het advies over
dosering, doordat ze samen toezien op u, uw geneesmiddelengebruik en uw gezondheid.

Vragen? Kijk op W 24-7medicijnen.nl of E info@24-7medicijnen.nl.
Wij helpen u graag!

Medicijnoverzicht
U wilt een medicijnoverzicht aanvragen. Misschien gaat u op reis of heeft u een afspraak
bij een arts of andere zorgverlener? Ook voor uw belastingaangifte of eigen inzicht is
een medicijnoverzicht handig. U kunt het zelf printen via MijnGezondheid.net, het
gezondheidsportaal van uw apotheek. Als u gaat reizen, vergeet u dan niet de stempel van
de apotheek te vragen? Anders is het document niet geldig.
Kijk op W 24-7medicijnen.nl/medicatieoverzicht.html hoe het werkt.

Herhaalmedicatie
Heeft u medicijnen nogmaals nodig? Herhaalmedicatie aanvragen is zo geregeld.
We hebben drie mogelijkheden. Hiervan kunt u gebruikmaken als er afspraken zijn
gemaakt tussen uw huisarts en uw apotheek. Raadpleeg onze website
W 24-7medicijnen.nl/herhaalmedicatie.html.

Automatisch laten herhalen
Gebruikt u meerdere medicijnen en heeft u geen medicijnrol? Schrijft u
zich dan nu in voor de handige herhaalservice. Wij zorgen ervoor dat uw
geneesmiddelen automatisch voor u klaarstaan. Via
W 24-7medicijnen.nl/herhaalmedicatie.html.

Zelf herhalen via app en web
Ga naar W 24-7medicijnen.nl/inloggen.html.
Voor herhaling via web: meld u aan op MijnGezondheid.net. Volg de instructie
op de website. Liever gebruikmaken van de Medgemak-app? Dat kan via
https://home.mijngezondheid.net/medgemak/.

Zelf herhalen via telefoon
U belt de herhaallijn. Het nummer staat op het etiket van uw geneesmiddelendoosje. U toetst het nummer in dat op het etiket staat van het middel dat u
wilt herhalen. Kijk op
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W 24-7medicijnen.nl/herhaalmedicatie.html.

Aanvragen
en bestellen
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Medicijngesprek
Verkeerd gebruik van medicijnen kan leiden tot
vervelende situaties. Zo kan het effect van uw therapie
minder zijn en het kan ook gevaarlijk zijn. Verkeerd
medicijngebruik komt vaker voor bij mensen die ouder
zijn dan 70 jaar en meer dan vijf soorten medicijnen
gebruiken.

Daarom stelt de Inspectie voor de Volksgezondheid
als eis dat de apotheek een dergelijk controlegesprek
met u voert. Veiligheid voorop dus! Dat gesprek kan
plaatsvinden in de apotheek of bij u thuis. Meer weten?
W 24-7medicijnen.nl/medicatiegesprek.html.

Medicijnrol
Heeft u meerdere geneesmiddelen en is het
innameschema lastig? De medicijnrol kan een uitkomst
zijn. Deze rol helpt om op tijd de juiste hoeveelheid
geneesmiddelen in te nemen. U behoudt het overzicht.
Uw medicijnen zitten per innamemoment verpakt in
een zakje. Alle zakjes zitten op een rol voor één of twee
weken. Een pillendoos? Die heeft u niet meer nodig!

Als de arts toestemming geeft, vergoedt de
zorgverzekeraar deze medicijnrol.
Meer weten of direct aanvragen?
W 24-7medicijnen.nl/medicatieopmaat.html.
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Medische hulpmiddelen
Ook voor incontinentie-, wond- en diabetestestmaterialen kunt u in de meeste
gevallen bij ons of bij een van onze zorgpartners terecht. Dit is afhankelijk van het
beleid van uw zorgverzekeraar. Misschien heeft u een korte, algemene vraag over
wondzorg? Dat kan aan de balie. Heeft u een meer persoonlijke vraag over bijvoorbeeld
Incontinentiemateriaal, dan nemen we graag de tijd voor u in de spreekruimte.

Zelfzorgmedicatie en huidadvies
Wist u dat veel medicijnen een vervelende wisselwerking hebben met
zelfzorgmedicatie? De drogisterij of supermarkt-medewerker is niet opgeleid om
dit goed te kunnen beoordelen. Wij beschikken over ervaren personeel dat hier
wel op een deskundige manier een advies over kan geven. U denkt nu vast:
“Eh…maar de zelfzorgmiddelen in de apotheek zijn toch veel duurder dan
bij de drogisterij?” Nee, juist niet! Wij doen regelmatig prijsvergelijkingen
en juist het drogisterijkanaal is vaak duurder dan de apotheek. Gebruikt
u medicijnen en heeft u zelfzorgmiddelen nodig? Wees verstandig
en betrek ze via onze apotheek! Ook voor veilig zonnen: vraag uw
apotheek om advies!
W 24-7medicijnen.nl/zelfzorg.html.

Belangrijke oproep! Voor incontinentie-, stoma-, diabetes- en in sommige gevallen
ook wondzorg sluiten sommige zorgverzekeraars contracten met landelijke leveranciers.
Sommige hulpmiddelen-leveranciers geven aan ook uw medicatie te kunnen leveren.
Wij raden u dat ten zeerste af! Waarom? Omdat wij uw dossier dan niet meer compleet
hebben. Wilt u uw medicatie bezorgd hebben? Geef het ons aan via het formulier op
W 24-7medicijnen.nl/bezorging.html.
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Informatie
en advies
Reizigersadvies
Gaat u op reis? Dat klinkt goed! Vergeet u niet een medicijnoverzicht mee te nemen?
We printen het graag voor u. Maar wist u dat u dit ook zelf kunt regelen via
MijnGezondheid.net of de MedGemak-app? In de apotheek zetten we een stempel op het
document. Anders is het niet geldig. En laat u bij ons ook goed adviseren over vaccinaties.
W 24-7medicijnen.nl/reizigersadvies.html.
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Afhalen en
bezorgen
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Afhalen aan de balie
Onze apotheken bieden verschillende mogelijkheden om u uw medicatie te
verstrekken. Zo kunt u uw medicijnen afhalen aan de balie, u kunt kiezen
voor bezorgen bij u thuis en u kunt gebruikmaken van de medicijnautomaat.
Komt u het liefst naar de apotheek en wilt u iets in alle discretie bespreken?
Dat kan! Geef dat dan direct aan. Wij beschikken over een spreekkamer.
Onze openingstijden vindt u op
W 24-7medicijnen.nl. Selecteer uw apotheek.

Bezorging bij u thuis
Uw geneesmiddelen thuis laten bezorgen? Dat doen we graag! Wij bezorgen
ook uw spoedbestelling en chronische medicatie kosteloos aan huis.
Gaat het om een spoedbezorging? Dan bezorgen wij nog dezelfde dag.
Raadpleeg onze website voor meer informatie.

Medicijnautomaat
De meeste apotheken die bij 24-7medicijnen.nl zijn aangesloten beschikken
over een medicijnautomaat. Wat dat is? Het is een grote kast in de apotheek
waaruit u, vanaf de buitenkant, uw medicijnen 24 uur per dag en zeven
dagen per week gratis kunt afhalen. Als uw apotheek niet beschikt over een
medicijnautomaat, kunt u ook gebruikmaken van onze dienstapotheek.
Aanmelden voor de medicijnautomaat?
Ga naar W 24-7medicijnen.nl/medicijnautomaat.html.
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Regio Nijmegen en omstreken

Groesbeekseweg 118b

Prins Bernhardstraat 5

Horstacker 1644a

6524 DL Nijmegen

6566 CA Millingen a/d Rijn

6546 EX Nijmegen

E		apotheekbeckers@ezorg.nl

E		apotheekdeduffelt@ezorg.nl

E		info@apotheeklindenholt.nl

T		024 322 13 24

T

T		
024 377 76 15

W		apotheek-beckers.nl

W apotheekdeduffelt.nl

Berg en Dalseweg 63

Dommer van Poldersveldtweg 27a

6522 BB Nijmegen

6521 NC Nijmegen

E		apotheeknijmegenoost@ezorg.nl

E		pegasusapotheek@ezorg.nl

T		
024 360 64 37

T		
024 329 70 60

W apotheeknijmegenoost.nl

W		
pegasusapotheek.nl

0481 433 665

W apotheeklindenholt.nl

Regio Achterhoek en omstreken

Hoofdstraat 25

Pastoor Vernooijstraat 8

7061 CG Terborg

7071 BR Ulft

E

info@apotheekbenraad.nl

E

info@apotheekulft.nl

T

0315 323 545

T

0315 68 35 91

W apotheekbenraad.nl

W apotheekulft.nl

Apotheekdependances

Dominee van Dorpstraat 4

St. Agnetenweg 75a

Monseigneur Nolensstraat 6

7081 BG Gendringen

6545 AT Nijmegen

7064 GT Silvolde

E

info@apotheekulft.nl

E		info@apotheeklindenholt.nl

E		info@apotheekbenraad.nl

T

0315 683 591

T		
024 377 76 15

T		
0315 340 422

W		
apotheeklindenholt.nl

W apotheekbenraad.nl

W apotheekulft.nl

Waterstraat 11a
6573 AA Beek-Ubbergen
E		info@drogisterijdeduffelt.nl
T		
024 684 33 74

24-7medicijnen.nl

E info@24-7medicijnen.nl
W 24-7medicijnen.nl

Onze algemene voorwaarden en informatie over behandeling,
privacy en klachten vindt u op onze website, of vraag ernaar aan de balie van uw apotheek.

