
... Nee, helaas is mijn Turkse collega op vakantie en zelf spreek ik geen 
Turks. Ik hoop dat u de informatie die ik u zojuist over uw geneesmiddel 
heb gegeven, heeft begrepen?

Geachte apotheker,

Het zou zomaar een situatie kunnen zijn in uw eigen apotheek. Een patiënt 
aan de balie die het Nederlands nauwelijks begrijpt en voor wie u vermoedt 
dat ook de bijsluiter te ingewikkeld is. Kijksluiter kan in dit geval een 
waardevolle aanvulling zijn op de patiëntenvoorlichting die namens uw 
apotheek wordt gegeven. Overigens niet alleen voor patiënten met een 
migratieachtergrond, maar voor iedereen die de bijsluiter niet zo goed 
begrijpt. 

Kijksluiter 
Kijksluiter is een bibliotheek van 4.500 animatievideo’s die de belangrijkste 
informatie uit de officiële bijsluiter van geneesmiddelen in begrijpelijke 
spreektaal uitlegt aan een gebruiker. Op dit moment is er voor 80% van de 
in Nederland uitgegeven geneesmiddelen, en 95% van de eerste uitgiftes 
in de openbare apotheek, een Kijksluiter beschikbaar. Via een toegangscode 
kan de patiënt Kijksluiter thuis in alle rust op de PC, tablet of smartphone 
bekijken. Voor meer informatie en voorbeelden: www.spruyt-hillen.nl/
webshop/kijksluiter.

Kijksluiter in het Turks, Engels en Arabisch 
Kijksluiters zijn momenteel beschikbaar in het Nederlands, Engels, Turks 
en binnenkort ook in het Arabisch. Ter ondersteuning van doven en 
slechthorenden zijn alle Kijksluiters ondertiteld.

Kijksluiter Zomeractie Zomeractie
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Kijksluiter zomeractie 
Met de Kijksluiter zomeractie kunt u kortdurend, tegen geringe kosten, 
kennis maken met deze fantastische service van uw apotheek voor 
al uw patiënten! Mogelijk heeft u in de komende zomerperiode meer 
vakantiegangers, voor wie Kijksluiter ook een belangrijke rol kan spelen.

Als u zich nu aanmeldt voor de zomeractie betaalt u een bedrag van slechts 
€250,- voor een periode van 3 maanden. U krijgt hiervoor: 
 
•   Startpakket met  o.a. ondersteunende materialen als posters en flyers; 
•   Toegang tot Kijksluiter in het Nederlands voor al uw patiënten; 
•   Gratis toegang tot Kijksluiter in het Turks en Engels voor anderstaligen; 
•   Uw eigen Kijksluiter-portaal; 
•   Kijksluiterflyers met uw unieke apotheekcode; 
•    Ondersteuning bij de integratie van Kijksluiter in uw Track&Trace 

berichtgeving.

 
TIP: Indien u in een gezondheidscentrum werkzaam bent en samenwerkt 
met een groep huisartsen kunt u mogelijk de voordelen en de kosten van dit 
abonnement delen. 
 
Ga naar www.spruyt-hillen.nl/downloads/zomeractie.  
U kunt zich tot 1 augustus aanmelden.

Met vriendelijke groet namens,
De teams van Spruyt hillen en Kijksluiter
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Benodigde gegevens registratie Kijksluiter

Naam apotheek

Telefoonnummer

Algemeen e-mailadres

Voor- en achternaam contactpersoon

E-mailadres contactpersoon

Adresgegevens apotheek

Website apotheek

Openingstijden apotheek
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