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Medicijnrol
Een hele zorg minder bij inname van uw 
dagelijkse medicatie

Medicijnrol, een hele zorg minder bij 
inname van uw dagelijkse medicatie

De apotheken binnen de Acdapha 

Groep delen allen de visie dat de beste 

apotheek er één is die een goede en 

effectieve bedrijfsvoering combineert 

met een grote nadruk op het persoonlijke 

belang van de cliënt. Daarom biedt de 

Acdapha Groep u onder andere als extra 

service de Medicijnrol aan.

Als u meerdere medicijnen tegelijk 

gebruikt, is het vaak lastig om het 

overzicht te behouden wanneer u 

nu welke middelen in moet nemen. 

Bovendien nemen al die potjes en 

doosjes behoorlijk wat ruimte in beslag. 

Door gebruik te maken van de

Medicijnrol zal uw medicijngebruik 

eenvoudiger en overzichtelijker worden 

voor u.

Wat is een Medicijnrol?

Om het gemak en het juist innemen van 

medicijnen te vergroten, is de Medicijnrol

ontwikkeld. Als Medicijnrol-gebruiker 

ontvangt u met regelmaat (b.v. wekelijks) 

een rol met zakjes medicijnen. Een 

Medicijnrol bevat zakjes met de juiste 

medicatie en informatie, per inname- 

moment specifiek voor u gemaakt. 

Het is hierdoor goed te controleren 

of de medicijnen zijn ingenomen. 

Een Medicijnrol is ook handig voor 

familieleden of thuiszorg, wanneer zij  

uw medicatie regelen.

Uw persoonlijke 
Apotheker

De belangrijkste voordelen van een 
Medicijnrol zijn

• De medicatie is per tijdstip van inname 

al voor u gesorteerd

• U slikt exact het juiste aantal medicatie 

op het juiste tijdstip

• U hoeft de medicatie niet meer zelf uit 

potjes of strips te halen

• De kans is kleiner dat u vergeet uw 

medicatie in te nemen

• Uw apotheek zorgt dat er tijdig een 

nieuwe Medicijnrol is

Kortom: met een Medicijnrol van uw 

Acdapha Groep apotheek wordt het 

innemen van medicijnen eenvoudiger en 

veiliger!

Medicijnbox

Om uw Medicijnrol op te bergen 

verstrekken wij u éénmalig een duurzame 

plastic box, welke het gebruiksgemak 

verhoogt.

Vragen?

Wanneer u vragen heeft of meer infor-

matie wilt over de Medicijnrol kunt u 

altijd terecht bij één van onze medewer-

kers in uw apotheek.

Deze folder wordt u aangeboden door  

de Acdapha Groep.

www.acdaphagroep.nl

Extra serviceMedicijnrol

Mw. P PROEFROL
Instelling PROEF 

-410

dinsdag 19/09 

08:00

Apotheek de Pil
 

 

Systemfarma

------
------

------
------

------
------

------
-----

1 DAVITAMON COMPLEET

Rood, Rond, Dragee (10)

1 PARACETAMOL 500MG

Wit, Rond, paracetamol

Mw. P PROEFROL
Instelling

  



Hoe gebruikt u  
de Medicijnrol? Heeft u interesse in de Medicijnrol?

U ontvangt periodiek (bijvoorbeeld 

wekelijks of maandelijks) van ons 

een nieuwe rol medicijnzakjes.

Elk zakje van de Medicijnrol is 

voorzien van:

• uw naam en geboortedatum

• dag, datum en tijd van inname

• de naam van het medicijn in het zakje

• omschrijving van het medicijn zoals

• kleur, vorm en andere kenmerken

Het openen van een zakje uit de 

Medicijnrol is eenvoudig. Dit kan 

door met de hand het zakje van 

boven naar beneden te scheuren of 

met een schaar open te knippen.

U neemt uw medicijnen tegelijk 

in. Op het volgende zakje op de 

Medicijnrol is te lezen wanneer de 

volgende medicijnen ingenomen 

moeten worden.
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Vul dan het onderstaande formulier in en lever dit in bij uw Acdapha Groep 

apotheek. In een persoonlijk gesprek nemen wij uw medicijngebruik door.  

Tevens kijken wij of alle medicatie die u gebruikt geschikt is om in medicijnzakjes  

te verpakken.

Ik heb interesse in de Medicijnrol en wil mij graag inschrijven

Dhr. / Mevr.:

Geboortedatum:

Bezorgen:   ja  nee 

Medicijnrol per 7 - 28 dagen*

*Niet alle zorgverzekeraars vergoeden de verstrekking van de Medicijnrol voor een langere periode.

door u gebruikte medicatie 8:00 12:00 18:00 21:00
ander 

tijdstip
ander 

tijdstip

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10 medicatie x (voorbeeld) 0 1 1 0

Indien u als contactpersoon voor iemand anders informatie opvraagt,  

vul dan hieronder uw gevevens in.

Naam:

Telefoon:

Indien thuiszorg organisatie van toepassing graag vermelden: 
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