
Wist u dat 80% 
van de mensen
de bijsluiter niet 
goed begrijpt?

www.spruyt-hillen.nl



Kijksluiter in het kort 

•   Kijksluiter geeft op een laagdrempelige en begrijpelijke 

manier toelichting op de bijsluiter.

•   Er is een Kijksluiter beschikbaar voor meer dan 95% 

van alle geneesmiddelen die voor het eerst worden 

uitgegeven in de openbare apotheek.

•   De Kijksluiter is vanaf heden beschikbaar in de talen 

Nederlands en Turks. Vanaf mei/juni a.s. zal de Kijksluiter ook 

in het Arabisch en Engels aangeboden worden.

•   Iedere Kijksluiter is op maat gemaakt naar geslacht, 

leeftijdsgroep en indicatie van de patiënt.

•   Kijksluiter kan door de patiënt in de eigen omgeving 

rustig worden bekeken en zo nodig worden herhaald, 

samen met familie of mantelzorger.

•   Via de Kijksluiter website kunnen direct vragen worden 

gesteld of kan aanvullende informatie worden verkregen.

•   Kijksluiter wordt aan de patiënt getoond in een portaal 

dat specifiek is gemaakt voor de eigen apotheek. Het is 

een service van uw apotheek aan uw patiënten!

Wat is Kijksluiter? 

Kijksluiter is een bibliotheek van ruim 2.000 

animatievideo’s, waarin de essentie van de 

geneesmiddelenbijsluiter in eenvoudige 

spreektaal wordt uitgelegd aan de patiënt. 



Wat is de toegevoegde waarde van 
Kijksluiter voor de apotheek?

Kijksluiter maakt de informatie uit de bijsluiter 

toegankelijk en begrijpelijk, en kan door de 

apotheek als extra service bij de voorlichting 

worden ingezet. De belangrijkste toegevoegde 

waarde daarvan is een aannemelijk positief 

effect op de therapietrouw. Onderzoek naar 

de invloed van digitale informatievoorziening 

op therapietrouw bij geneesmiddelen, laat na 

drie maanden al een verbetering van 10% zien 

in therapietrouw. Verbeterde therapietrouw 

geeft meer gezondheidseffect en minder 

gezondheidsschade, maar ook meer inkomsten 

voor de apotheek. Een verbetering van de 

therapietrouw met slechts 1% levert de 

apotheek ongeveer € 6.800 extra inkomsten 

op. Als laatste scheelt het u tijd in de apotheek 

om de bijsluiter uit te leggen aan de patiënt. 

Ook dat is een mooie winst natuurlijk.

Hoe kan Kijksluiter ondersteunen bij 
het jaarlijkse patiënt tevredenheids-
onderzoek, de CQ index/PREM 
Farmacie?

In samenwerking met het NIVEL, het 

Nederlands instituut voor onderzoek van de 

gezondheidszorg, kan Kijksluiter de  

CQ index/PREM Farmacie, volledig uit handen 

nemen. Het NIVEL is een onafhankelijk 

onderzoeksinstituut dat in samenwerking met 

andere partijen de CQ index/PREM Farmacie 

heeft ontwikkeld. 

Het NIVEL is een door Stichting Miletus 

(onderdeel van Zorgverzekeraars Nederland)

erkend  onderzoeksinstituut voor de uitvoering 

van de CQ index/PREM Farmacie. Stichting 

Miletus is een samenwerkingsverband van de 

zorgverzekeraars, en coördineert de landelijke 

benchmarkmetingen van de CQ index/PREM 

Farmacie. 



Kijksluiter in 
de apotheek
Om de Kijksluiter onder de 
aandacht te brengen bij 
uw patiënt, zijn er diverse 
communicatiemiddelen 
ontwikkeld. Deze middelen 

worden u GRATIS aangeboden.

Baliemat
Een baliemat voorzien van uw 

apotheekcode (A4 formaat), 

die de apotheek op de 

toonbank kan neerleggen.

Video
Een video Kijksluiter, met ondertiteling, 

die u in de apotheek via uw 

narrowcasting systeem kan tonen. 

Widget
De apotheek kan een zogenaamde 

widget (banner) met zijn persoonlijke 

Kijksluiter link op zijn website plaatsen. 

Poster 

Een poster 

voorzien van de 

apotheekcode, die 

in de apotheek 

opgehangen kan 

worden.



Daarnaast wordt er ook hard gewerkt om het meegeven van de Kijksluiter nog 

laagdrempeliger te maken.

Link 
Voor iedere apotheek is een unieke Kijksluiter link beschikbaar, waarin de apotheekcode is 

versleuteld (deze code staan ook op de kaartjes die worden meegegeven). Middels deze link 

worden patiënten rechtstreeks naar uw eigen Kijksluiter portaal verwezen, zonder dat er een 

apotheekcode hoeft te worden ingevoerd. 

Deze link kan verwerkt worden in verschillende vormen van digitale communicatie:

•  U kunt zelf vanuit uw AIS een standaard e-mail bericht versturen aan uw patiënten. Wij 

bieden hier een template voor aan.

•  Wij werken samen met Track & Trace bedrijven voor het verwerken van berichtgeving 

over Kijksluiter in de Track & Trace berichten. Bent u hierin geïnteresseerd, dan kunnen 

wij de apotheek hierbij helpen. 

Uitbreiding Kijksluiter 2017:

Talen 

Vanaf heden zijn de animaties van de Kijksluiter ook in het 

Turks beschikbaar! Vanaf mei/juni a.s. zal de Kijksluiter ook in 

het Arabisch en Engels aangeboden worden. De bibliotheek zal 

dan 4000 animaties bevatten. De abonnementskosten hiervoor 

blijven gelijk.

Ondertiteling 

Alle animaties worden ondertiteld. Dit ten behoeve van de 

doelgroep doven en slechthorenden. Wij zijn al op de goede 

weg, want op dit moment is al 70% van de bibliotheek animaties 

voorzien van ondertiteling.

Integratie van instructievideo’s 

Het doel van de Kijksluiter is om zoveel mogelijk informatie aan 

de patiënt aan te bieden, vanuit uw persoonlijke portaal. Zo 

wordt er hard gewerkt om instructievideo’s toe te voegen. Nadat 

uw patiënt de Kijksluiter heeft bekeken, kan de patiënt ook een 

instructievideo bekijken. Hierover binnenkort meer! 
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Volg ons 

Abonnementen
Kijksluiter wordt aan de apotheek aangeboden in een abonnementsvorm, waarbij 
alle patiënten van de betreffende apotheek van Kijksluiter gebruik kunnen maken.
Spruyt hillen is de exclusieve distributeur van Kijksluiter.*

Soort abonnement Prijs per maand, per apotheek Artikelnr.
Proefabonnement 6 maanden €  102,- 210843
Abonnement 12 maanden €   85,- 210844

Omschrijving Prijs per jaar, per apotheek Artikelnr.
CQ index/PREM Farmacie €  500,- 210845

Eenmalige opstartkosten per apotheek €  50,-

De kosten voor de gehele abonnementsperiode worden in één keer gefactureerd.  

Interesse? Sluit uw abonnement af via onze webshop www.spruyt-hillen.nl, 
uw automatische bestelsysteem of fax via 030- 281 44 44.
Wilt u graag meer informatie? Neem dan contact op met uw 
accountmanager of Customer service via 030- 281 44 11.

Wat is kijksluiter?
Scan de QR code.


