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Kijksluiter bij apotheek  
Blixembosch te Eindhoven

In hoeverre zijn uw verwachtingen ook uitgekomen m.b.t de Kijksluiter?
Het gebruik van de kijksluiter is zeer gemakkelijk. De reacties van de patiënten zijn erg 
variërend. De één is er erg blij mee en de ander zit er simpelweg niet op te wachten. Ik merk 
dat vooral ouderen het juist wel prettig vinden, hoewel ze niet allemaal de mogelijkheid hebben 
e.e.a. digitaal te bekijken. Ik heb nog geen patiënt teruggezien die het niet zelf het filmpje kan 
bekijken.

Wat ervaart u als toegevoegde waarde van Kijksluiter in uw apotheek?
Wij merken vooral toegevoegde waarden voor patiënten die we niet aan de balie zien en 
spreken. Denk dan aan eerste of tweede uitgiftes waarbij we de medicijnen bezorgen of in de 
kluis doen. Ik zie de kijksluiter dan niet als een vervanging van de eerste/tweede uitgifte, maar 
wel als een toevoeging.

Zou u Kijksluiter aanbevelen aan andere apotheken? Waarom niet/wel? 
Ik zou vooral de kijksluiter aanbevelen bij apotheken met relatief veel ouderen waarbij 
veel wordt bezorgd of veel met een kluissysteem wordt gewerkt. In een jongere wijk is de 
toegevoegde waarde, zo merk ik, iets minder.

Vragen aan de apothekersassistent:
Hoe ervaren jullie het aanbieden van Kijksluiter tijdens het uitgifte gesprek aan de 
balie?

Mensen vinden het nieuw en vinden de service leuk. Het is leuk om aan te bieden en verwijzen 
naar een digitale informatiebron wordt over het algemeen gewaardeerd. 

Hoe reageren de patiënten op het aanbieden van Kijksluiter?
Sommige reageren enthousiast en anderen wat neutraler. Ik ben zelf erg benieuwd of mensen 
het thuis daadwerkelijk gaan bekijken. Niemand vindt het vervelend dat we het aanbieden 

Wat zijn de voordelen van Kijksluiter voor de gebruiker? Wat is de volgorde van 
“belangrijkheid” van de verschillende voordelen?

Het voordeel voor de gebruiker is dat ze niet alles aan de balie of aan de telefoon hoeven te 
onthouden. Ze kunnen de belangrijkste dingen terug horen en zien in de kijksluiter. Dat is het 
belangrijkste voordeel. Een ander voordeel is dat ze de bijsluiter dan niet hoeven te lezen. 


