
 

Indienen foto 

Simpel uw herhaalrecept indienen met behulp van een foto via MedApp zodat u uw 
medicatie kunt ophalen op de door u gewenste tijd en methode (afhaalkluis = 
ServiLocker) bij apotheek de Brug
 

1. Ga naar de appstore om de MedApp te downloaden.
2. Voor de allereerste keer kun je de introductie stuk doorlopen door te swappen 

naar links. 
3. Kies aan het einde van de intro voor “begin nu” (staat onder in je 
4. Kies rechtsonder voor “apotheek”.
5. Kies “selecteer apotheek”.
6. Zoek “de brug”en kies “Alphega apotheek de Brug (24/7) ALMERE
7. Kies “bevestig apotheek selectie”.

 
Zoals u kunt zien heeft deze app allerlei andere functies, maar onderstaand is uitgelegd 
hoe u simpel met behulp van een foto 
 

1. Ga naar het tabblad “bestellen”.
2. Kies “nieuwe bestelling”.
3. Kies “foto” en voeg de

Let wel:  Als uw gegevens op de achterzijde van het recept staan vermeld, dan graag deze ook afzonderlijk versturen.
 

4. Vermeld onder de foto eventueel dat 
(ServiLocker). Of typ hier and
“volgende”. (zie afbeelding 7 + afbeelding 8)

5. Voer uw gegevens in en kies wederom voor “volgende”.
6. Verzend uw bestelling

 
Let wel: Lever het origineel recept in als u de 
afhalen uit de kluis, kunt u het recept in de kluis leggen nadat het pakje is verwijderd.
 
  Afbeelding 1                                         

     
 
     Afbeelding  4                                        

 

 

ndienen foto - recept met behulp van  MedApp
Beschrijving: 

Simpel uw herhaalrecept indienen met behulp van een foto via MedApp zodat u uw 
medicatie kunt ophalen op de door u gewenste tijd en methode (afhaalkluis = 
ServiLocker) bij apotheek de Brug 

Werkwijze op een Apple toestel 
naar de appstore om de MedApp te downloaden. (zie afbeelding 1)

Voor de allereerste keer kun je de introductie stuk doorlopen door te swappen 

Kies aan het einde van de intro voor “begin nu” (staat onder in je 
Kies rechtsonder voor “apotheek”. (zie afbeelding 2) 
Kies “selecteer apotheek”. (zie afbeelding 3) 
Zoek “de brug”en kies “Alphega apotheek de Brug (24/7) ALMERE
Kies “bevestig apotheek selectie”. (zie afbeelding 5) 

zien heeft deze app allerlei andere functies, maar onderstaand is uitgelegd 
simpel met behulp van een foto een herhaalrecept kunt indienen.

Ga naar het tabblad “bestellen”. (zie afbeelding 6) 
Kies “nieuwe bestelling”. (zie afbeelding 6) 

de foto toe.  
Als uw gegevens op de achterzijde van het recept staan vermeld, dan graag deze ook afzonderlijk versturen.

Vermeld onder de foto eventueel dat u de medicatie wilt ophalen in de afhaalkluis 
(ServiLocker). Of typ hier andere belangrijke informatie in. Kies hierna 

(zie afbeelding 7 + afbeelding 8) 
gegevens in en kies wederom voor “volgende”. (zie afbeelding 9)

bestelling/ herhaalrecept. 

Let wel: Lever het origineel recept in als u de medicatie komt ophalen en in geval van 
afhalen uit de kluis, kunt u het recept in de kluis leggen nadat het pakje is verwijderd.

                                         Afbeelding 2                            Afbeelding 3

     

4                                        Afbeelding 5                           Afbeelding 

 

 

recept met behulp van  MedApp 

Simpel uw herhaalrecept indienen met behulp van een foto via MedApp zodat u uw 
medicatie kunt ophalen op de door u gewenste tijd en methode (afhaalkluis = 

(zie afbeelding 1) 
Voor de allereerste keer kun je de introductie stuk doorlopen door te swappen 

Kies aan het einde van de intro voor “begin nu” (staat onder in je scherm). 

Zoek “de brug”en kies “Alphega apotheek de Brug (24/7) ALMERE.(zie afbeelding 4) 

zien heeft deze app allerlei andere functies, maar onderstaand is uitgelegd 
herhaalrecept kunt indienen. 

Als uw gegevens op de achterzijde van het recept staan vermeld, dan graag deze ook afzonderlijk versturen.  

de medicatie wilt ophalen in de afhaalkluis 
ere belangrijke informatie in. Kies hierna 

(zie afbeelding 9) 

medicatie komt ophalen en in geval van 
afhalen uit de kluis, kunt u het recept in de kluis leggen nadat het pakje is verwijderd. 
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Afbeelding 6 



    
 
          Afbeelding 7                                   

     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

  

7                                   Afbeelding 8                                Afbeelding 

    

 

 

 

 

 

Afbeelding 9 

 



Werkwijze op een Android toestel 
1. Ga naar de playstore om de MedApp te downloaden. (zie afbeelding 1) 
2. Kies linksboven “menu”=> zijn de 3 strepen onder elkaar (zie afbeelding 2) 
3. Kies “apotheek”. (zie afbeelding 3) 
4. Kies “apotheek kiezen” .(zie afbeelding 4) 
5. Zoek “de brug”en kies “Alphega apotheek de Brug (24/7) ALMERE (zie afbeelding 5) 
6. Kies “bevestig apotheek selectie”. (zie afbeelding 6) 
 
Zoals u kunt zien heeft deze app allerlei andere functies, maar onderstaand is uitgelegd 
hoe u simpel met behulp van een foto een herhaalrecept kunt indienen. 
 

1. Ga naar het tabblad “bestellingen” en kies “nieuwe bestelling”. (zie afbeelding 7) 
2. Kies “foto maken” en voeg de foto toe. ( afbeelding 8) 

Let wel: Als uw gegevens op de achterzijde van het recept staan vermeld, dan graag deze ook afzonderlijk versturen. 
 

3. Vermeld onder de foto onder “opmerkingen”eventueel dat u de medicatie wilt 
ophalen in de afhaalkluis (ServiLocker). Of typ hier andere belangrijke informatie 
in. Kies hierna “verder”. ( afbeelding 9) 

4. Voer uw gegevens in en kies wederom voor “verder”. (zie afbeelding 10) 
5. Verzend uw bestelling/ herhaalrecept. 

 
Let wel: Lever het origineel recept in als u de medicatie komt ophalen en in geval van 
afhalen uit de kluis, kunt u het recept in de kluis leggen nadat het pakje is verwijderd. 
 
Afbeelding 1                                            Afbeelding 2                         Afbeelding 3 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

   

   



Afbeelding 4                                         Afbeelding 5                          Afbeelding 6 

    
 
      Afbeelding 7                                    Afbeelding 8                     Afbeelding 9 

   
 
Afbeelding 10 

     
     
 
 
 
   
 

 

 

 

 

 

 

 


