
Digitaal verwijzen naar Kijksluiter 

De ervaring leert dat het meegeven van de Kijksluiter flyer vaak wordt vergeten in de drukte van alle dag. Zeker als 
er al veel zaken besproken moeten worden aan de balie. Daarom adviseren wij om uw patiënten waar mogelijk 
digitaal  te verwijzen naar Kijksluiter. Bij apotheken die gebruik maken van digitale verwijzing via Track & Trace 
berichtgeving is het gebruik verviervoudigd. Mede gezien de hoge patiënttevredenheid kan een kleine moeite dus 
een groot resultaat opleveren. Bekijk hieronder de verschillende opties. 

1. Link 

Voor iedere apotheek is er een unieke Kijksluiter link beschikbaar waarin de toegangscode is versleuteld. Met deze 
link kunnen uw patiënten eenvoudig verwezen worden naar het portaal van de apotheek, zonder dat er een 
toegangscode hoeft te worden ingevoerd. Deze link kunt u gebruiken voor uw Track & Trace berichtgeving, 

hier  nieuwsbrieven of andere vormen van digitale communicatie. Vraag de link van uw apotheek aan.

Track & Trace 
Het is mogelijk om een verwijzing naar Kijksluiter op te nemen in de berichtgeving vanuit het Track & Trace systeem. 
Afhankelijk van het systeem is het mogelijk om de verwijzing naar Kijksluiter te verwerken in ophaalberichten of 
speciaal aangemaakte afhaalberichten. Bent u hierin geïnteresseerd, neemt u dan contact met ons op via 
info@kijksluiter.nl  085 782 7300  of , zodat wij u kunnen ondersteunen bij de implementatie.

Banner 
Er is een banner beschikbaar die eenvoudig op de website geplaatst kan worden door u of uw websitebeheerder. 
Combineer deze banner met de Kijksluiter link en uw patiënten kunnen eenvoudig vanaf uw website navigeren naar 

hier  het Kijksluiter portaal van uw apotheek. Vraag de banner aan.
 

 

2. Koppeling 

Het is ook mogelijk Kijksluiter te koppelen aan andere applicaties, bijvoorbeeld een patiëntenportaal op uw website 
of een mobiele app voor patiënten. Dan hoeft de patiënt in de meeste gevallen het geneesmiddel niet meer zelf op te 
zoeken. Maakt u gebruik van een patiëntenportaal of een app, laat het ons dan weten! Dan nemen we contact op met 
de leverancier van de betreffende applicatie om de mogelijkheid voor een koppeling te bespreken. 

3. Video narrowcasting 

animatievideo met Is de wachtkamer van uw apotheek voorzien van een narrowcasting systeem? Dan is er een 
ondertiteling verkrijgbaar die uitlegt wat Kijksluiter is. Heeft u liever een bestand in plaats van een link? Neem dan 
contact met ons zodat wij u het bestand kunnen toesturen. Indien u gebruik maakt van Mosavizion, dan kunt u de 
video zelf activeren. 
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