
IBAN NL59 RABO 0356 5820 51 • BTW NL.8194.49.167.B01 • KVK 18084566

APPO Heythuysen B.V.
Oude Trambaan 25

6093 CD Heythuysen
085 902 44 90

info@heythuysen.appo.nl
crediteuren@heythuysen.appo.nl

heythuysen.appo.nl

Heythuysen, «datum»

APPO Heythuysen levert jouw 
geneesmiddelen op het APPO afhaalpunt
Welkom bij APPO Heythuysen. Je ontvangt deze brief omdat je staat ingeschreven bij APPO Broek op 
Langedijk. Vanaf 31 mei 2021 levert onze vestiging APPO Heythuysen je geneesmiddelen. In deze brief 
informeren we je over wat dit voor jou betekent.

Geneesmiddelen afhalen op het Appo afhaalpunt
Vanaf 31 mei kun je jouw geneesmiddelen nog steeds bij je vertrouwde Appo afhaalpunt bij je huisarts ophalen. 
Als we je telefoonnummer of e-mailadres hebben, ontvang je van ons bericht zodra de medicatie voor je 
klaarligt. Dat geldt voor al je bestaande recepten, zoals je eventuele herhaalmedicatie of medicijnrol. Wij zorgen 
ervoor dat je jouw medicatie in je eigen schema kunt ophalen. 

Informatie over geneesmiddelen
Heb je vragen over je geneesmiddelen? Bel of mail ons. Onze apotheker en apothekersassistenten in 
Heythuysen zijn er voor jou.

APPO Heythuysen
Bereikbaar: maandag t/m vrijdag van 8.30 tot 17.30 uur
Oude Trambaan 25
6093 CD Heythuysen
085 902 44 90
info@heythuysen.appo.nl
heythuysen.appo.nl

Wij zijn er voor alle medicatie
Schrijft een specialist in het ziekenhuis of in een zorginstelling een recept voor je uit? Vertel dan dat je 
ingeschreven staat bij APPO Heythuysen. Hieronder vind je alle informatie die de specialist nodig kan hebben 
om het recept naar ons te sturen. 

AGB: 02010777 (DoktersApotheek Heythuysen)
E-mail (beveiligd): appo.heythuysen@zorgmail.nl
Edi-mailadres lifeline: 500119874@lms.lifeline.nl
Edi-mailadres APRO: apro0021@promedico-apro.nl
LSP Application-id: 10010085
Telefoon: 085 902 44 90
Fax: 085 902 44 99
heythuysen.appo.nl
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Zo werkt APPO Heythuysen
Op heythuysen.appo.nl of in de folder die voor je klaarligt bij je huisarts lees je meer over waarom wij er zijn  
en hoe wij voor jou werken. En welke dienstverlening wij jou bieden als je bijvoorbeeld veel of vaak medicijnen 
gebruikt, als je op reis gaat of in het ziekenhuis opgenomen wordt. 

Bezwaar
Als je bezwaar hebt tegen de overdracht van je gegevens aan APPO Heythuysen, neem dan contact op met 
APPO Broek op Langedijk via 0226 23 30 70 of info@broekoplangedijk.appo.nl. Doe dit zo snel mogelijk,  
in ieder geval voor 14 juni 2021. Je wordt dan uitgeschreven bij onze apotheek en jouw gegevens worden uit 
ons systeem verwijderd.

Wil je meer weten? Bel of mail met ons. Wij zijn er voor jou. 

Met vriendelijke groeten, 
Namens APPO Heythuysen

Veronique la Fontaine
Beherend apotheker


