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Wat gaat u dOen?

Langer Open bLijven... 

Of Opent u de deur naar 

24-uurs service Op een 

sLimme manier?



PharmaLoXS is een uniek 24-uurs uitgiftesysteem. Het geeft 

uw klanten de vrijheid om hun medicijnen op ieder gewenst 

moment af te halen; zowel tijdens als buiten uw openingstijden. 

Bovendien hoeven klanten die van PharmaLoXS gebruik maken 

niet in de rij te staan. Zo stelt PharmaLoXS u in staat uw service 

te verbeteren en uw concurrentiepositie te verstevigen.

Het is een bekend probleem: klanten die het niet redden om 

hun medicijnen tijdens openingstijden af te halen. Openingstij-

den verlengen of in het weekend uw deuren openen is kostbaar 

en vaak niet rendabel. Daarnaast neemt de concurrentie toe. 

Niet alleen door de toename van apotheken en verandering in 

overheidsbeleid, maar ook door de opkomst van internetapo-

theken. Deze laatste onderscheiden zich al door de 24-uurs 

beschikbaarheid.

is uW apOtheek 24 uur 
per dag Open?



stap1 klanten selecteren 
In de PharmaLoXS software of in uw eigen 
Apotheek Informatie Systeem selecteert 
u de klanten die hun medicijnen via de 
lockers willen afhalen. PharmaLoXS 
koppelt deze klanten automatisch aan 
een locker.

stap2 Lockers vullen 
U vult de lockers op een door u gewenst 
moment. PharmaLoXS drukt voor u een 
lijst af met de lockers en klanten waarvoor 
u een locker moet vullen. U kunt de locker 
aan de voor- en/of achterzijde vullen.

hOe Werkt pharmaLOXs?



stap4  alle informatie  
beschikbaar 

PharmaLoXS toont u welke klanten hun 
medicijnen al hebben afgehaald. Wan-
neer de locker leeg is, kan het voor een 
volgende klant worden gebruikt. Mochten 
klanten vergeten hun medicijnen af te ha-
len, dan zal PharmaLoXS u waarschuwen, 
waarna u via het systeem een herinne-
rings-SMS naar de klant kunt versturen.

stap3 medicijnen afhalen
De klant ontvangt automatisch een sms-
je met het lockernummer en de pincode. 
Hiermee kan hij of zij de locker openen en 
de medicijnen meenemen. Als de locker-
module in een afgesloten ruimte staat 
(bijvoorbeeld een sluis), dan kan de klant 
met dezelfde pincode de toegangsdeur 
openen.



kLuisjes in diverse
sOOrten en maten

•  Kluisjes zijn verkrijgbaar in diverse       

maten, kleuren, materialen en aantallen

•  Kluisjes zijn geschikt om binnen en buiten 

te plaatsen

• Deursturing met dezelfde pincode

• Vullen kan via de voor- en/of achterzijde

•  Volledige ondersteuning bij aanschaf en 

ingebruikname van PharmaLoXS



Spruyt hillen zorgt ervoor dat de opstelling met de lockers perfect 

aansluit bij uw wensen. U kunt zelf bepalen hoeveel lockers u wilt. 

De lockers zijn in diverse formaten verkrijgbaar. Zo kunt u kiezen 

voor extra diepe, extra kleine of juist extra grote lockers, zodat ook 

afwijkende verpakkingen via PharmaLoXS uitgegeven kunnen worden. 

Er is altijd wel een kleur van de lockersmodule die past bij het interieur 

van uw apotheek. De lockers zijn geschikt voor binnen en buiten en 

kunnen op twee manieren worden geplaatst:

•  In een uitsparing in de wand: aan de achterzijde kunt u twee  

vergrendelde klapdeuren openen om de kluisjes te vullen.

•  verankerd aan een muur: de kluisjesmodule wordt aan de muur    

‘gehangen’. Met de elektronische sleutel opent u de kluisjes, waarna 

u ze via de voorzijde kunt vullen.

Uiteraard adviseren wij u graag over wat het beste is voor uw situatie.

Deursturing
Wanneer de lockers binnen geplaatst worden (bijvoorbeeld in een 

sluis), opent de klant de toegangsdeur met dezelfde pincode als voor 

de locker. Dit kan zelfs als er een alarm op deze ruimte staat. Met een 

sensor decteert het PharmaLoXS systeem de binnenkomst van de 

klant. Omdat er slechts één klant tegelijkertijd naar binnen kan, is zijn 

of haar privacy tijdens het legen van de locker gewaarborgd.



Het belangrijkste onderdeel van PharmaLoXS is de software. U zult zien dat klanten 

graag van PharmaLoXS gebruik maken. De software zorgt ervoor dat u al deze klanten 

eenvoudig en efficiënt kunt verdelen over de lockers. Klanten worden automatisch per 

sms op de hoogte gebracht als hun medicijnen klaarliggen; u hoeft hier niets voor te 

doen. Bovendien maakt een koppeling het mogelijk om vanuit uw Apotheek Informatie 

Systeem te werken. De software wordt geïnstalleerd op een pc naar keuze, zodat u in-

zage in het gebruik heeft (zelfs als de lockers niet bij u op de apotheek staan). Met het 

vernieuwde rapportagesysteem kunt u eenvoudig analyseren welke patiënten gebruik 

maken van de PharmaLoXs. De software is erg intuïtief; iedereen kan er met weinig 

uitleg mee werken.

pharmaLOXs 
sOftWare



gratis Ondersteuning vOOr 
uW persOneeL en kLanten

Ondersteuning

Spruyt hillen ondersteunt u bij alle nodige stappen voor

het in gebruik nemen van PharmaLoXS. Wij maken niet alleen uw

personeel wegwijs in het systeem maar ondersteunen u ook bij het

promoten van PharmaloXS onder uw klanten. Wij leveren u gratis de

instructiefilm, gepersonaliseerde folders, posters en banners voor 

uw website aan. Daarnaast staan wij zoals altijd voor u klaar en is er 

voor calamiteiten een 24-uurs service.

promotiepakket

Naast de gratis materialen bieden wij u ook de mogelijkheid om een 

feestelijk promotiepakket te bestellen. Met dit pakket kunt u  bij-

voorbeeld de eerste honderd PharmaloXS gebruikers verrassen met 

een leuk cadeautje. 

uw Apotheek...

...opent 
de deur 
nAAr 
24-uurs 
service

uw Apotheek...

...opent de deur nAAr 
24-uurs service

Naam

1. __________________________________________________________

2. __________________________________________________________

3. __________________________________________________________

Straat en huisnummer

____________________________________________________________

Postcode en woonplaats

____________________________________________________________

Geboortedatum

1. __________________________________________________________

2. __________________________________________________________

3. __________________________________________________________

Mobiel nummer

1. __________________________________________________________

2. __________________________________________________________

3. __________________________________________________________

Email-adres  _________________________________________________

Staat u ingeschreven in onze apotheek?

 Ja

  Nee; U kunt zich aan de balie als patiënt bij ons laten inschrijven.

Voor de producten die wij niet rechtstreeks bij uw verzekeraar kunnen 

declareren ontvangt u een factuur. Door ondertekening van dit formulier 

verleent u ons toestemming voor automatische incasso van het 

factuurbedrag. Dit wordt binnen enkele weken automatisch van uw 

rekening afgeschreven.

Rekeningnummer voor incassomachtiging  ________________________

Datum

Handtekening voor akkoord cliënt 
 

 

 

Als u gebruik wilt maken van onze medicijnkluisjes 

kunt u zich hiervoor inschrijven bij onze apotheek. 

U dient er echter rekening mee te houden dat de 

hele grote verpakkingen van bijv. hulpmiddelen 

en koelkastartikelen niet via dit kluisjessysteem 

afgehaald kunnen worden. Verder dient u in het 

bezit te zijn van een mobiele telefoon.

inschrijven

U kunt het inschrijfformulier van deze folder 

afscheuren. Hierop vult u uw gegevens in. 

Voor de producten die wij niet rechtstreeks bij uw 

verzekeraar kunnen declareren ontvangt u een 

factuur. 

Door ondertekening van het inschrijfformulier 

verleent u ons toestemming voor automatische 

incasso van het factuurbedrag. Dit wordt binnen 

enkele weken automatisch van uw rekening 

afgeschreven.

Vervolgens levert u het formulier in bij de balie. 

Uiteraard kunt u het inschrijfformulier ook per post 

naar ons opsturen. 

U dient ervoor te zorgen dat wij altijd uw juiste 

mobiele telefoonnummer hebben.

stap 1: ontvangst recept

Wanneer wij uw recept ontvan-

gen, leggen wij uw medicijnen 

klaar in een kluisje in de apotheek. 

U ontvangt vervolgens gratis een 

sms met uw kluisnummer en een 

pincode. Met deze pincode kunt 

u tijdens of na  openingstijd uw 

medicijnen afhalen. 

stap 2: toegang tot apotheek

Als u na openingstijd komt, kunt 

u met de pincode die u per sms 

ontvangen heeft de buitendeur 

openen. Naast de buitendeur 

vindt u een zwart toetsenbord. 

Voer daar uw pincode in. De deur 

gaat dan open en u kunt de sluis 

betreden.

stap 3: medicijnen meenemen

Voer bij de kluisjeswand eerst 

het kluisnummer in dat in uw 

sms staat en druk op OK. Voer 

vervolgens de pincode in (dit 

is dezelfde code als voor de 

buitendeur). U kunt nu uw kluisje 

openen en de medicijnen eruit 

pakken. Doe het kluisdeurtje weer 

dicht. Met een druk op de knop 

naast de buitendeur maakt u de 

deur open en kunt u de apotheek 

weer verlaten. 

hoe werkt het?
wilt u gebruik mAken vAn 

deze grAtis service?

svp onderstaand formulier invullen en afgeven aan de balie of 

verzenden per post.

inschrijfformulier 

gebruik medicijnkluisjes

X
xxxxxxxxxxx 00

0000 X
X

 X
xxxxxxx

X
xxxxxx A

potheek

APOTHEEK 
ZORGZAAM

...OPENT 
DE DEUR NAAR 
24-UURS SERVICE

Apotheek Xxxx
Xxxxxxxxxxx
Xxxxxxxxxxx
XXxxxxxxxxxxx
Xxxxxxxxxxx
Xxxxxxxxxxx
XXxxxxxxxxxxx

INSCHRIJFFORMULIER 
GEBRUIK MEDICIJNKLUISJES

folder Pharmaloxs.indd   1 11-05-12   09:38



De heer drs. M. Broos (2e apotheker) werkzaam bij apotheek Ambix te Bun-
schoten vertelt waarom zij gekozen hebben voor de PharmaLoXS.

Waarom heeft u een 24-uurs uitgiftesysteem besteld?

Er was een duidelijke behoefte aan het ophalen van medicatie buiten de reguliere ope-

ningstijden en voor de apotheek was het een manier om de afhaalbalie te ontlasten. 

Aan welke eisen moest het systeem voldoen?

Veilig, patiëntvriendelijk en betaalbaar.

Heeft u andere systemen overwogen bij de aanschaf van een kluizensysteem? 

Ja, maar PharmaLoXS bleek uiteindelijk de beste prijs/ kwaliteit verhouding te hebben.

Hoe ervaart u de rol van Spruyt hillen bij het aanschaffen van de PharmaLoXS (denk hierbij 

aan instructie, patiëntenfolder met instructie etc.)

We waren zeer tevreden over de ondersteuning. Het was duidelijk, helder en gemakkelijk 

voor ons om met de PharmaLoXS te gaan werken. Zowel voor ons, als voor onze klanten.

Sinds wanneer heeft u de PharmaLoXS in gebruik?

Ongeveer 3 jaar.

Hoe ervaart u het gebruik van de PharmaLoXS? Welke aspecten van het systeem ervaart u als 

zeer positief en welke verbeteringen zou u eventueel nog graag doorgevoerd zien worden?

Het systeem werkt goed. Wat vooral opvallend is, is het gebruiksgemak. Onze klanten 



vinden het prettig dat zij hun medicijnen op kunnen halen buiten de 

reguliere openingstijden van de apotheek om.

Een extra mooie bijkomstigheid is dat er geen onderhoudscontract

afgesloten hoeft te worden. Als een minpunt beschouwen wij de prijs 

van een sms-bericht*.

Hoe ervaren uw medewerkers de PharmaLoXS?

Zeer gemakkelijk in gebruik. Na de uitleg door één van de accountmana-

gers van Spruyt hillen konden wij direct het systeem in gebruik nemen.

Hoe ervaren uw patiënten de PharmaLoXS?

Als zeer prettig, het is echt een uitkomst.

Wanneer wordt er door uw patiënten het meest gebruik gemaakt van 

de pharmaLoXs?

Tussen 18.00 en 22.00 uur.

Zijn er specifieke patiëntengroepen die het meest gebruik maken van 

de PharmaLoXS? Zou u daarvan een aantal kenmerken kunnen geven?

De grootste groep gebruikers bij ons is tussen de 30 en 60 jaar. 

Zou u het systeem aanbevelen aan collega-apothekers?

Ik zou alle apotheken een PharmaLoXS systeem adviseren. Het is

gebruiksvriendelijk, veilig en betaalbaar!

patiënt-

vriendeLijk, 

veiLig en 

betaaLbaar, 

dat Waren de 

Wensen van 

apOtheek 

ambiX

* Prijs per sms-bericht is afhankelijk van de grootte van de ingekochte sms-bundels
   (Spruyt hillen).



Bekijk de video en open ook de deur naar 24-uurs service met het 

PharmaLoXS systeem.

http://iturl.nl/snd-X 

De instructievideo is gemaakt voor de klant die gebruik gaat ma-

ken van het PharmaLoXS systeem. Deze video kunt u op uw website 

plaatsen of afspelen in uw apotheek. U kunt dit gratis aanvragen via 

algemeen@spruyt-hillen.nl 

http://iturl.nl/snyLv

de stadiOn apOtheek in 

amsterdam deeLt graag 

haar ervaring met u



Wist u dat...
er veeL gesprOken
WOrdt Op tWitter
dOOr Wachtende
kLanten in de
apOtheek

maar u kunt
OOk pOsitief
in het nieuWs
kOmen met uW 
pharmaLOXs-
systeem!



pharmaLOXs 
in het kOrt
• Verruiming openingstijden onnodig

• Besparing op onrendabele openingstijden

• Alternatief bij rijvorming

• Betere concurrentiepositie

• Meer tijd voor uw klanten aan de balie

•  Koppeling met uw Apotheek Informatie Systeem 

mogelijk

• Ondersteuning bij ingebruikname en promotie

• Uitstekende service en nazorg



nedap 
partner van spruyt hiLLen

Het ontwikkelen van een oplossing voor 24-

uurs uitgifte vereist expertise. U kunt daarbij 

vertrouwen op een innovatieve multinatio-

nal uit nederland: nedap. miljoenen mensen 

wereldwijd gebruiken dagelijks producten in 

banken, gemeentelijke instellingen, industri-

ele gebouwen, vliegvelden en ziekenhuizen. 

Apotheken in Nederland, Duitsland, België, 

Frankrijk, Spanje, en Groot-Brittannië gebrui-

ken al systemen van Nedap. Deze ervaring 

heeft Nedap gebruikt om van PharmaLoXS een 

succesvol product te maken. Door het uitge-

breide netwerk van Spruyt hillen kan iedere 

apotheek in nederland die interesse heeft in 

een 24-uurs afhaalsysteem kennismaken met 

pharmaLoXs.



WWW.spruyt-hiLLen.nL

pharmaLOXs@spruyt-hiLLen.nL

Spruyt hillen bv

Tinbergenlaan 1

3401 MT IJsselstein

Postbus 46

3400 AA IJsselstein

T +31 (0)30 281 44 11

F +31 (0)30 281 44 44

WILT U MEEr INFOrMATIE? 

NEEM DAN cONTAcT

MET ONS OP:


