De voordelen van Service Apotheek
Bekijk de feiten en cijfers van Service Apotheek
en ontdek waarom al ruim 465 apotheken bij ons
zijn aangesloten.

Over Service Apotheek

Ontzorgen

Service Apotheek is de grootste franchiseformule

We ondersteunen onze apotheken in een succesvolle bedrijfsvoering,
we helpen met het leveren van de beste farmaceutische zorg en
we faciliteren in on- en offline materialen voor meer klantenbinding.

voor zelfstandige apotheken in Nederland, met
ruim 465 aangesloten apotheken.
Wij ondersteunen onze apotheken bij de
dagelijkse bedrijfsvoering, het leveren van

Dat ziet er zo uit in een apotheek:

hoogwaardige farmaceutische zorg en het
binden van klanten aan hun apotheek.

Onze missie

Kernwaarden

Onze Service Apothekers zijn de

Om onze manier van denken en

beste farmaceutische experts van

doen te typeren hebben wij ons

Nederland. Door een veilige en

DNA vastgelegd in kernwaarden.

effectieve geneesmiddelbehandeling

Dit onderscheidt ons.

op maat verbeteren zij de
gezondheid van hun patiënten.

Service Apotheek is ambitieus,
vernieuwend en verbindend.

Onze visie

Deze kernwaarden komen terug

Onze Service Apothekers willen de

in onze communicatie, symboliek

landelijke norm voor alle apotheek

en ons gedrag.

gerelateerde zorg bepalen. Zij maken
de farmaceutische zorg in Nederland
alsmaar beter door toonaangevende

Bedrijfsvoering

D Scholing

Farmaceutische zorg

E Zorgprogramma SARA

Klantenbinding

F Zorgthema’s, SAMRT en Zorg+

innovaties. Wij zorgen ervoor dat dit
vernieuwend
verbindend
niet onopgemerkt blijft.
Vanuit hun

ambitieus

vernieuwend
vernieuwend

verbindend
verbindend

sleutelrol brengen onze apothekers
collega’s in de eerstelijnszorg bij

Strategische doelstellingen

elkaar. En steeds meer klanten van

Als franchiseformule ontzorgen

onze Service Apotheken zeggen:

we de aangesloten zelfstandige

“Voor advies over genees- en

apotheken en presenteren we

hulpmiddelen ga ik langs bij mijn

het merk Service Apotheek

Service Apotheek”.

onderscheidend in de markt.

ambitieus
ambitieus

A HKZ (Multisite)

G Leef! magazine (digitaal)

B PREM

H Social media, website

C Gastvrijheidstrainingen

en webshop

I

Sterk huismerk

J

App

Bedrijfsvoering en kwaliteit
SARA van Service Apotheek

Wij ondersteunen onze apotheken bij het optimaal inrichten
van het primaire proces. Onder andere bij de HKZ-certificering.
Ook begeleiden we onze apotheken bij de uitvoering van
tevredenheidsonderzoeken zoals KTO, MTO en KPO. En daarnaast
focussen we voortdurend op samenwerking in de eerste lijn.

Signing

Sterk huismerk (SAM)

ServiceWijzer

Bedrijfsanalyse brengt
efficiënte toepassing
van werkprocessen en
inzet personeel in kaart.

PREM

MFB’s nierfunctie en SeNIOR

8,3
Rapportcijfer

99%
HKZ-gecertificeerd: 99%

Klanttevredenheid 2017

Onderscheiden
We presenteren het Service Apotheek Merk onderscheidend in de
markt. Zo creëren we erkenning en herkenning door stakeholders
op de onderdelen kwaliteit en deskundigheid. Ook realiseren we
gewaardeerde klantbeleving.

Service Apotheken scoren hoog op:

NPS
Bejegening

Privacy

NPS-score

Pilot SLIM:
De werkdruk in apotheken is hoog. Met de SLIM-werkmethode richt u
uw bedrijfsprocessen zo efficiënt mogelijk in.

Farmaceutische zorg
Op basis van de meest actuele richtlijnen en ons multidisciplinaire
nascholingsaanbod ondersteunen wij onze aangesloten apotheken
bij het geven van voorlichting aan patiënten. We faciliteren
ICT-tools, zodat ze geprotocolleerde zorg kunnen verlenen en
aantoonbaar maken. Ook dragen we bij aan beroepsontwikkeling.

S

nelheid in het
primaire proces

Logistieke

routing door
de apotheek

Collectieve afspraken voor:

Inrichting van
uniforme
werkplekken

M

ensen
centraal

HKZ-certificering via Multisite
(aanmelden voor 1 oktober 2018)

•S

• Nutsvoorzieningen
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• Printers

A F E•

Nascholing
voor apothekers
(9 e-learnings)
en assistenten
(30 e-learnings)

92% apothekers
SAFE-opleiding

Medicatiebeoordeling

E-learnings
15.000 e-learnings
in 2017 gemaakt

Niet altijd nodig vanwege afhandelen
standaard MFB’s voor iedere patiënt!

23.000

2016 en 2017:
medicatiebeoordelingen per jaar

• Telefonie

• Planningstool (Pilot)

Scholing

1

Gastvrijheidsprogramma
op verzoek

8,4

Aantal medicijnproblemen gevonden:

200.000

2017

100.000

30%

patiëntenwaardering

gemiddelde
medicatiewijzigingen

• Juridische
ondersteuning

• BHV

• Zorgverzekering

!
Wij ehelplkenou m
graag.
W

Ruim 400 Service Apotheken
verbeteren zorg voor
eczeem en
psoriasis met
nieuwe MFB
‘Indifferente
therapie bij
dermacorticosteroïden’.

Test
gratis ons
huismerk

Zorgt u goed voor uw huid?

Droge huid? Eczeem? Psoriasis? Goed smeren met
een neutrale crème of zalf herstelt uw huid en
vermindert jeuk en irritatie.

Benieuwd welke crème of zalf het
beste bij u past? Test nu gratis onze
crèmes en zalven uit!

Gedreven door gezondheid

Vragenlijs

t medicat

iebeoord

eling

U heeft een

afspraak
voor een
medicatiebe
………………
oordeling
…… op…
………………
met uw apo
………………
theker
… om ……
Service Apo
…… uur bij
theek ……
………………
………………
……. / bij
Wilt u vóó
u thuis.
r deze afsp
raak de vrag
Tijdens het
en hierond
gesprek nem
er zo goe
en we dit
d mogelijk
met u doo
beantwoord
r. Alvast bed
en?
ankt!

Contactge

gevens

Naam ………

………………

………………
………………
Geboortedat
………………
………………
um ………
.
………………
O Man O
………………
Vrouw
Datum ………
Gewicht:
………..kg
………………
………………
Lengte:…
………………
………m
………………
………………
mer ………
………………
………………
………………
………………
Huisarts
………
………………
………………
………………
………………
………………
………………
……
………………
Zorgverz
………………
ekeraar ………
………………
………………
………………
………………
……
………………
A. Ik gee
………………
f hierbij wel
………………
………………
/ geen toes
Telefoon
num

medicatiebe

temming
om, ter ond
oordeling,
ersteuning
bij de (hu
is)arts de
van de
volgende
oek
gegevens
op te vrag
en:
oeni

□ Bloedon
derz

□ Lijst met
aand

ngen

B. Ik gee
f hierbij wel
/ geen toes
toepassi
temmin
ng):

□ Mantelzo
rger

□ Thuiszo
rg,

g voor ove
rleg met
(indien van

(s), naam
en tel. nr.
………………
………………
naam en
………………
tel. nr. ………
……………
………………
………………
………………
…………….
.

NIEUW
DREAMeR-studie
met QALY’s en
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Nierfunctie data van ruim 400 Service Apotheken over 2017

Katja van Geffen, manager
Zorg & Innovatie bij de
Nierstichting:
“Extra aandacht voor
nierfunctie in de apotheek
is nodig om nierschade te
voorkomen en vroegtijdig te
signaleren. Service Apotheek
laat zien dat het mogelijk is
en resultaat oplevert.”
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2172 POCT-metingen
25 patiënten met

eGFR<30 ml/min

126.175
MFB’s
nierfunctie

80% bekende

nierfunctiewaarden in
de apotheek

148 patiënten met

eGFR 30-50 ml/min

Klantenbinding
Klanten van onze aangesloten apotheken moeten zich verbonden
voelen met ‘hun Service Apotheek’. Een professionele en rendabele
inrichting van de publieksruimte volgens strakke formule-uitgangspunten
helpt daarbij. We creëren hiermee een sterke on- en offline positie.
Door lokale en laagdrempelige activiteiten maken we de deskundigheid
van de apotheker tastbaar en zichtbaar in het publieke domein.

SeNIOR-project: extra screening ouderen
10%
tot 14%

30 pilot-apotheken:
in 10% tot 14% kan
middel worden gestopt
of gewijzigd

Interview • Wiesje van der Flier

LEESBEREIK

Implementatie
ouderenrapporten
Stichting Ephor

● Leef! magazine:

- Huis-aan-huis verspreid
http://magazine.

Samenwerking met
ouderenbonden.

MILJOEN

- Vier edities per jaar
- D
 igitale editie via:
serviceapotheek.nl
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van uw Service
Gratis magazine
2017
Nr. 94 | Herfst

Interview • Wiesje van der Flier

Apotheek
Voorbereidingen
Als Alzheimer zich openbaart, is het
verstandig om goed na te denken
over wat gaat komen. Nu de zorg zo
is georganiseerd dat mensen zo lang
mogelijk thuisblijven, moet het thuis
goed geregeld zijn. Wie kan mantelzorg
verlenen? Is er een partner? Maar
ook: wordt de mantelzorger niet te
zwaar belast? Kan de patiënt naar
een dagopvang? Is er iemand die
boodschappen kan doen? Is er hulp in te
kopen? Hoe ga je wonen? Het helpt om
gestructureerd te leven en routines aan te
leren, zodat je hier later automatisch op
terug kunt vallen.

Nieuwef!

Le
Lees
k
nu oo
e.
onlin

Nieren en
medicijnen
s
130.000 controle
theken
bij Service Apo

“Wat goed is voor
je lijf, is ook goed
voor je hersenen”

els
Feiten & Fab he
Over chroniscn
aandoeninge

Voorkomen is beter dan genezen
Dementie treft op dit moment in
Nederland al meer dan 260.000 mensen
en het grootste deel van hen heeft
Alzheimer. We moeten echt met z’n allen
de schouders eronder zetten om de zorg
beheersbaar te houden. De enige echte
oplossing ligt in het verminderen van
het aantal patiënten, dus in het genezen
en liefst nog voorkomen van Alzheimer.

Interview

“We moeten
Hugo Borst
devolle, de schouders
heel veel lief
out of een psychische stoornis. Soms
is Alzheimer op jonge leeftijd erfelijk,
maar dat komt slechts in een klein aantal
gevallen voor.

van suikerziekte. Bewegen is ook heel
belangrijk, net als geestelijk en sociaal
actief blijven. Misschien kunnen we zo
wel dertig procent van de gevallen van
Alzheimer verklaren. Maar: zeventig
procent van de gevallen van Alzheimer
is helaas niet te voorkomen met een
gezonde leefstijl; hiervoor moeten we
onverminderd op zoek naar medicijnen.
>>

“Ik ontmoet zorgenden”
betrokken ver
Gezonde leefstijl
Leefstijl kan van invloed zijn op het
ontstaan van Alzheimer. Over het
algemeen geldt dat wat goed is voor
je lijf, ook goed is voor je hersenen.
Dus: gezond eten, met genoeg groente,
fruit en gezonde vetten uit olijfolie en
vette vis (het ‘mediterrane’ dieet), een
gezond gewicht, een goede bloeddruk,
94_v8.indb 1
een laag cholesterol en voorkomen
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Amsterdam Dementia Cohort
We doen veel onderzoek op basis
van het Amsterdam Dementia
Cohort, een databank van het VUmc
Alzheimercentrum met gegevens van
meer dan 5.000 patiënten, zoals MRI’s,
EEG’s, bloedonderzoeken, DNA, et
cetera. Dankzij deze patiënten kunnen
we bijvoorbeeld onderzoeken wat er in
de hersenen gebeurt en of het verloop
van de ziekte te voorspellen is. Ons
doel is om meer inzicht te krijgen in
het ontstaan van Alzheimer en de zorg
voor patiënten te verbeteren. Alzheimer
heeft veel subtypes en de oplossing ligt
waarschijnlijk niet in één middel, maar in
een cocktail van medicijnen.” •

Gezonde hersenen

Wiesje van der Flier

Kans maken op de totaal herziene
en geüpdatete versie van het boek
Het alzheimermysterie van Wiesje
van der Flier en Philip Scheltens?
Kijk op bladzijde 33!

Meer informatie?
www.alzheimercentrum.nl

Afgelopen september hebben we het project Gezonde hersenen

www.deltaplandementie.nl

gelanceerd. Daarin kan iedereen – ziek en gezond – zich registreren die

www.alzheimer-nederland.nl

aan onderzoek mee wil doen via www.hersenonderzoek.nl
Het Alzheimercentrum treedt op als ‘makelaar’ tussen deelnemers

11:53

•

en onderzoeken. Want alleen als voldoende mensen deelnemen aan
Bekijk in ons online magazine het
aangrijpende filmpje van Juliette
die op haar 51e Alzheimer kreeg.

onderzoek, kunnen we op termijn therapie vinden. Hopelijk komen we
zo meer te weten over het ontstaan en verloop van Alzheimer.

12
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Er zijn in de afgelopen jaren 25 nieuwe
genen ontdekt die het risico verhogen. En
er komen vast nog wel honderd factoren
bij. Alzheimer is een complexe ziekte
en er worden heel diverse onderzoeken
gedaan om te komen tot therapie. Er is
bijvoorbeeld een onderzoek dat gericht is
op de verwijdering van het eiwit amyloïd,
nog voordat dit heeft geleid tot dementie.
Ook gezonde mensen op leeftijd kunnen
dit eiwit hebben (jongeren niet);
het probleem is een disbalans tussen
aanmaak en afbraak. Als we die balans
in orde kunnen houden, kunnen we
Alzheimer-dementie wellicht voorkomen.

16/08/2017 11:53
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● Service Apotheek-app
5

SARA van Service Apotheek

Voordelen voor apotheker:
- Meer klantenbinding

Online begeleiding op maat
Patiënt meer betrekken bij zijn/haar
behandeling en zorgverlening
apotheek beter afstemmen op
behoeften van de patiënt.
Daarnaast continue focus op correct
gebruik van inhalator (standaard zorg!)
Tijdens een pilot met 30 apotheken
meldden 16% van de eerste uitgiftes
zich aan voor SARA. Per 2018 400
Service Apotheken aan de slag.

- Meer merkbeleving
- Logistiek gemak
Voordelen voor klant:
- Inzage in de afleverhistorie van de afgelopen 12 maanden.
- Makkelijk herhaalrecepten bestellen.
- Potentieel betere therapietrouw door inname-alerts.
- Makkelijk wijzigingen doorgeven en vragen aan de 		
apotheek stellen.
- Eenvoudig medicatie bestellen door het sturen van een
foto van het recept.

●	Ondersteuning bij klantactiviteiten

●	ServiceWijzer voor een goed en veilig advies

Activiteiten voor specifieke klantgroepen

•G
 eprotocolleerde en correcte afhandeling van zelfzorgadvies

of een landelijke open dag organiseren?

volgens de meest recente richtlijnen.

	Wij helpen u om uw deskundigheid

•T
 ijdwinst aan de balie door niet te hoeven bladeren in de Zelfzorgstandaarden.
ag

aterd

en laagdrempeligheid van de

•E
 en betere score op het mysteryguestonderzoek.

Een kijkje achter 18 maart
de schermen bij uw
Service Apotheek

apotheek voor het voetlicht
te brengen.

Komt u naar
onze gratis me
tingcontrol

e?

Heeft u diab
etes? Dan zijn
betrouwbare
van levensbe
meetresultate
lang.
n

Wat doet een apotheker
precies? Wat gebeurt er met een
recept voordat u het medicijn
ontvangt? En hoe verwerkt
een apotheek de ruim 400

Samen met
u controleren
wij uw mete
woensdag 16
r en pen op
en vrijdag 25
november.

receptregels per dag op tijd?

Kom erachter tijdens de landelijke

open dag van Service Apotheek op
zaterdag 18 maart!
Leuke activiteiten
Alle apotheken bieden tijdens de

open dag leuke activiteiten aan,
deze verschillen per apotheek. Laat
bijvoorbeeld uw cholesterol meten of
krijg een persoonlijk huidadvies!
Neem uw (klein)kinderen mee!
Kinderen gaan actief aan de slag en
niet met lege handen naar huis.

g!

Benieuwd welke Service
Apotheek bij u in de buurt
meedoet? Ga voor de deelnemende

uw bloeddruk?
Hoe hoog is

● Social media

Hormoonzalf smeren?
Gebruik ons handige
Finger Tip Unit-model!

apotheken naar serviceapotheek.nl.

Het is
u meestal niets.
bloeddruk merkt
ruk heeft u wel
Van een hoge
hoge bloedd
zoals een
maar met een
geen ziekte,
en vaatziekten
kans op harteen verhoogde
een beroerte.
hartaanval of
is? Wilt u tips
ruk
bloedd
uw
gierig hoe hoog
te houden?
Bent u nieuws
n of constant
ruk te verlage
om uw bloedd
ukdagen!
onze bloeddr
Kom naar
uk meten in
uw bloeddr
Laat gratis
Apotheek!
onze Service

Interesse?
Meld u aan
bij de balie
Meer infor
.
matie? Wij
helpen u graa

- Ondersteuning bij het
aanmaken en onderhouden

Gedreven door gezondheid

Gedreven door gezondheid

van socialmediakanalen.

gezondheid
Gedreven door

- Faciliteren van afbeeldingen
en berichten.

●	Website en -shop

Een persoonlijk gesprek over uw
medicijnen? Voorkom problemen!

- Ondersteuning via
Social Plein.

- Online visitekaartje van uw apotheek.

- Volg ons op Facebook en

- Mogelijkheid om zelf orders af te

LinkedIn voor inspiratie!

handelen.
- Eigen prijs- en assortimentsbeleid.
- Online en offline afgestemd.
- Actuele content.
- Mogelijkheid tot personaliseren.
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●	Drukwerkportaal
	Vanuit de centrale

w
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op social

Service Apot

Veiligheid voorop
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@serviceap
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• Vraag ons om een compleet en actueel medicatieoverzicht.
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app grat

• Meld bijwerkingen.
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• Geef wijzigingen aan ons door.
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Zo zorgen we samen
voor een veilig
medicijngebruik.
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Gedreven door gezondheid

Volg ons op
Facebook!

organisatie ontzorgen

● Sterk huismerk

we de apotheken

	Het huismerk is een belangrijk

bij het ontwikkelen

marketinginstrument en draagt

van lokaal drukwerk

bij aan de merkbeleving,

op maat in de juiste

herhaalaankopen en klantenbinding.

huisstijl.

Vragen of meer informatie?
Neem gerust contact met ons op. Onze formulemanagers lichten
het graag mondeling toe! U kunt een afspraak maken via
Algemeen

E info@serviceapotheek.nl

				

T 088 276 84 84

Bedrijfsvoering

E kwaliteit@serviceapotheek.nl

Zorg		

E zorg@serviceapotheek.nl

Klantenbinding

E klantenbinding@serviceapotheek.nl

Ons hoofdkantoor vindt u in ’s-Hertogenbosch.
De Weegschaal 14
5215 MN ’s-Hertogenbosch

Gedreven door gezondheid

