Inzicht in uw
medicatie, altijd
en overal
wanneer u dat
wenst.

In deze gebruiksvriendelijke
(gratis) app van uw eigen
apotheek vindt u alle actuele
informatie rondom uw
persoonlijke medicatiegebruik.
Deze informatie is altijd en
overal voor u beschikbaar.
Bijsluiters en KIJKsluiters
heeft u altijd bij de hand en
herhaalmedicatie bestelt u
eenvoudig via de app bij uw
vertrouwde apotheek.

Scan de QR-code met uw smartphone
en download direct de app in de App
Store (iOS) of de Google Playstore
(Android).

De mogelijkheden
Inzage in de door uw apotheek geleverde medicatie van de afgelopen twee jaar.
Detailinformatie van de bij Pharmacy forYou aangesloten apotheken, zoals
openingstijden en contactinformatie.
Een Apotheekzoeker die op basis van uw locatie de dichtstbijzijnde apotheek en de
afstand daar naartoe toont.
Detailinformatie over uw actuele medicatie, waaronder de digitale bijsluiter en de
KIJKsluiter. Ook kunt u de vorm en kleur van uw medicatie instellen om herkenning
gemakkelijk te maken (dit is handig als u meerdere soorten medicatie gebruikt.)
De optie om herhaalverzoeken in te stellen voor uw herhaalbare
medicatie en een overzicht van welke bestellingen u heeft
gedaan of open staan.

•

Wanneer u als patiënt geregistreerd staat bij een
apotheek die gebruik maakt van het Apotheek
Informatie Systeem (AIS) FarmaSys en de Pharmacy
forYou app.

•

Als u 16 jaar of ouder bent.

•

Als u persoonlijk e-mailadres heeft dat geverifieerd is
bij uw apotheek.

Voor
wie?

Geef bij uw apotheek aan dat u gebruik wilt maken van de app om toegang tot uw
persoonlijke gegevens te krijgen. Wilt u gebruik maken van de app maar voldoet u nog niet
aan bovenstaande omschrijving? Neem contact op met uw apotheek om u alsnog te laten
registreren als patiënt en/of uw e-mailadres te laten verifiëren.
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U kunt de app downloaden op uw smartphone via de QR-code op
de voorzijde van deze flyer of direct via de Appstore (iOS) of de
Google Play Store (Android).
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Aan de
slag

Zorg dat uw e-mailadres bij uw apotheek bekend is en dat uw
apotheek het gebruik van de app voor u heeft goedgekeurd. Open
de app op uw smartphone en maak een gebruikersaccount aan.
Gebruik het e-mailadres dat bij uw apotheek bekend is. U krijgt een
e-mail om uw e-mailadres te bevestigen. Na de bevestiging heeft u
een account.
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Kies op de landkaart uw apotheek door hierop te klikken. Klik
vervolgens op ‘Kies deze apotheek’. Ziet u een cijfer op de
landkaart staan? Dit betekent dat meerdere apotheken zich dicht
bij elkaar bevinden. Zoom verder in om de juiste apotheek te
selecteren. Hierna vult u uw BSN in. Dit heeft uw apotheek nodig
om uw identiteit te controleren.
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Er verschijnt nu een scherm waarin u door middel van een pincode
het account kunt beveiligen. U kunt er ook voor kiezen om een
Touch- of Face-ID in te stellen. Dit kan ook altijd nog op een later
moment. De app is nu klaar voor gebruik.

Binnenkort
in de app

•

Voeg zelf medicatie toe.

•

Stel herinneringen in via een
medicatiewekker.

•

Beheer uw eigen medicatievoorraad.

•

Direct contact met uw apotheek via
beeldbellen of de chat.

•

Monitoren van bijwerkingen.

Introductie

Als u succesvol bent ingelogd in
de app dan ziet u onderaan
verschillende knoppen: ‘Herinneringen’ (deze functie komt binnenkort), ‘Medicatie’,
‘Bestellingen’ en ‘Profiel’. Hieronder lichten we de laatste drie kort toe.

Medicatie
Hier ziet u altijd een actueel overzicht van de door uw apotheek geleverde medicatie van de
afgelopen twee jaar (en eventuele medicatie die is uitgegeven door een andere Pharmacy
forYou apotheek). Per medicatie ziet u details zoals de voorgeschreven dosering, de digitale
bijsluiter en de KIJKsluiter. U ziet uw actuele medicatie, plus eventueel geplande of
gepauzeerde medicatie. In een aparte tab staat uw medicatiegeschiedenis. Bovenin vindt u
de knop ‘Herhalen’. Daar kunt u uw herhaalbare medicatie selecteren om te bestellen.

Bestellingen
Hier ziet u welke bestellingen u heeft gedaan via deze
app of een ander kanaal.

Profiel
Onder ‘Profiel’ vindt u uw persoonlijke data terug zoals contactinformatie en instelling voor
uw pincode of Touch-/Face-ID. Hier vindt u ook informatie zoals ‘veelgestelde vragen’,
‘gebruikersvoorwaarden’, ‘privacyverklaring’ en een aantal handige functies zoals het
resetten van uw paswoord of uitloggen uit de app.
Onder profiel ziet u ook ‘Mijn apotheken’ staan. Daar staat de apotheek waarmee u bent
gekoppeld. Hier kunnen ook andere apotheken staan die Pharmacy forYou gebruiken en u
daar ook geregistreerd staat als patient. Per apotheek is er contactinformatie. U kunt ook
informatie van andere aangesloten apotheken opzoeken via de Apotheekzoeker.

Heeft u vragen over de app?
Stel ze bij uw apotheek.

