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bereide palliatieve medicatie aanvragen
Wij zijn APPO, de apotheek van nu. Vraag via dit formulier bereide palliatieve medicatie  
(in een cassette) met of zonder infuuspomp aan. Op werkdagen voor 17.30 uur aangevraagd, 
betekent de volgende dag voor 12.00 uur geleverd. Voor spoedaanvragen kun je 7 dagen  
per week tussen 8.00 en 22.00 uur bij ons terecht. We leveren dan binnen 4 uur (m.u.v. de  
waddeneilanden). Bel of mail ons gerust bij vragen.

Alleen bij spoed
Bel 085 902 38 80 zodra je dit formulier en het recept naar ons gemaild hebt. Dan stemmen 
we het aflevermoment direct af.

1     Gegevens patiënt
Geslacht                               Voorletter(s) Tussenvoegsel(s)

Achternaam Geboortedatum

Telefoonnummer  
(overdag bereikbaar)

3     Contactpersoon thuiszorg of mantelzorg 

Naam Plaats

Telefoon    niet bekend

4     Wlz-indicatie

Heeft de patiënt een Wlz-indicatie    ja                 nee

Stuur rekening naar instelling Kostenplaats

Contactpersoon Telefoon

2     
BSN Zorgverzekeraar

Straat & huisnummer

Postcode & plaats

Afwijkend afleveradres
Straat & huisnummer

Postcode & plaats

Gebruik dit afwijkend afleveradres    bij eerste levering                 bij alle leveringen
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7     Hoe kunnen we je bereiken als er nog vragen zijn?

Instelling

Naam Telefoonnummer

Opmerkingen

5     Infuustherapie

Diagnose*

Startdatum

Infuuspomp en startpakket

   Cadd Solis Vip    Cadd Legacy PCA    geen infuuspomp

6     Toestemming
    Ja, de patiënt wil gebruik maken van de service van Appo en gaat akkoord dat wij de medicatie leveren.

   Ja, de patiënt geeft toestemming aan Appo dat zijn gegevens kunnen worden ingezien door andere 
   zorgverleners, zoals beschreven in de brochure ‘Jouw medische gegevens beschikbaar via 
   het Landelijk Schakelpunt (LSP)’.

* De diagnose is noodzakelijk voor pompvergoeding

8      Mail dit formulier mét het recept (beveiligd) naar appo@zorgmail.nl. Je ontvangt per mail een bevestiging 
van de aanvraag. 
 
Spoed? Bel 085 902 38 80 zodra je dit formulier en het recept naar ons gemaild hebt. Dan stemmen we 
het aflevermoment direct af.
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