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Inleiding
Dit verslag is een reflectie op onze organisatie, de markt waarin we 
opereren en de maatschappij waar we onderdeel van zijn anno 2022. 

Mosadex is in beweging. De buitenwereld staat niet stil. De concurrentie neemt op alle vlakken toe, 
ook vanuit onverwachte hoeken. De afgelopen jaren is samenwerking en synergie tussen onze twaalf 
prachtige bedrijven steeds belangrijker geworden. Alleen door de eigen kracht van onze bedrijven aan 
te vullen met concurrentievoordeel uit samenwerking binnen (en buiten) onze groep, benutten wij ons 
volle potentieel.

Onze bedrijven hebben ieder een eigen opgave om met betrokken en deskundige medewerkers 
maximale klantwaarde te realiseren. Daarnaast is het fundament van de groep het succes van de 
zelfstandige openbare apotheker. Dit is zowel de oorsprong van de groep als de dominante factor in 
onze bedrijfsresultaten. Zonder de zelfstandige openbare apotheek, geen Mosadex; ook niet voor onze 
bedrijven die iets verder van deze kern af staan.

Onze ‘route naar succes’ staat als een huis:
1.  We optimaliseren de farmalogistiek, zo ontstaat er rust en ruimte in de apotheek;
2.  Die ruimte gebruiken we om de patiënt beter van dienst te zijn met zorg en 

digitale diensten;
3.  Door deze digitalisering en focus op zorg, herpositioneren we de rol van en 

vergroten we het vertrouwen in de apotheker als zorgprofessional;
4.  Vanuit erkenning en vertrouwen ontwikkelen we nieuwe samenwerkingsmodellen 

als leidraad voor alle geneesmiddelenvraagstukken. Van preventie tot het 
zorgintensieve segment.

Dit verslag is een reflectie op de bedrijfsactiviteiten in het boekjaar 2021/2022.  
Ga naar het Financieel verslag voor een overzicht van de financiële resultaten. 
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https://cdn-mosadexgroep-prd.azureedge.net/main/wie-we-zijn/MSX_2022-Financieel-jaarverslag.pdf
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Duurzaamheid 
Focus op leefbaarheid 
en duurzaamheid om 
de CO2-voetafdruk 
te verkleinen.

Slimme software
Enorme groei 
E-health oplossingen, 
ook om de zorg 
betaalbaar te 
houden.

Ultiem gemak  
In een snelle 
wereld verwacht de 
consument optimale 
gemaksoplossingen. 

Controle  
Maakbare en 
meetbare gezondheid: 
consumenten hebben 
meer controle over 
hun eigen gezondheid.

Personeelstekort   
De beste mensen 
binden, is een van 
de belangrijkste 
concurrentievoordelen.

Concurrentie    
Nieuwe partijen op 
de farmaceutische 
gezondheidsmarkt, 
met andere 
businessmodellen. 

Mosadex middenin de maatschappij 
Trends en marktontwikkelingen

Betaalbare zorg   
Een maatschappelijke 
uitdaging die om een 
andere aanpak 
vraagt.

Purpose driven   
De ‘GenZ’ generatie 
stellen als eerste 
doel boven geld.

Channel free 
Men verwacht  
een naadloze 
klantervaring 
zowel offline als online.
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Missie en visie
Wij geloven in een wereld waarin iedereen op elk moment 
toegang heeft tot de best denkbare farmaceutische zorg, 
zodat mensen langer gezond blijven

Missie Mosadex 
We doen dat door de onderscheidende positie van de zelfstandige ondernemer in 
de eerstelijns zorg te versterken met excellente logistiek, digitale ondersteuning 
en innovatieve zorgconcepten, die steeds opnieuw aansluiten bij de voortdurend 
veranderende behoefte van de zorgconsument.

Visie Mosadex 
In het hart van de eerstelijnszorg bieden onze zelfstandige openbare apothekers 
op elk moment de beste zorg aan de consument. Samen zorgen we voor 
continuïteit van het vak en maatschappelijk impact op de lange termijn.

Zo zijn en blijven we een trotse en gezonde coöperatie van vakgenoten.

Coöperatie 
Coöperatieve Mosadex U.A. is één van de grotere coöperaties in Nederland met 
bijna 35 jaar ervaring in coöperatief ondernemerschap in de farmacie. Goede 
corporate governance is een voorwaarde voor het efficiënt en effectief realiseren 
van gestelde doelen.
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Klant Geneesmiddelen
• Mosadex Groothandel
• Central Filling Mosadex
• Medcor Group
• Apotheek Voorzorg
• Service Apotheek
• NControl
• NCasso

Klant Drogisterij
• DA
• Holland Pharma

Klant Farmaceutische zorg thuis 
• ApotheekZorg Farmacie
• Care4homecare

Klant Hulpmiddelen
• Van Heek Medical
• ApotheekZorg Hulpmiddelen

Mosadex richt zich op 
vier klantgroepen

Omni-Channel
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klant

Drogisterij

klant

Farm
aceutische

zorg thuis klant
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Mosadex Groothandel
Inkoop, verkoop en distributie van genees- en 
hulpmiddelen aan apotheekhoudende afnemers in 
Nederland. Met een uitgebreid assortiment direct 
uit voorraad leverbaar.

Central Filling Mosadex
Openbaar apothekers kunnen kiezen voor centrale 
receptverwerking via Central Filling Mosadex, om 
in de apotheek te focussen op (patiënten)zorg. 
De recepten worden via een geautomatiseerd 
systeem verwerkt en leveren zij per patiënt 
kant-en-klaar aan.

Medcor Group
Zorgt voor verbinding in de farmaceutische sector 
in Europa. Brengt vraag en aanbod bij elkaar 
van merkgeneesmiddelen, generieke preparaten, 
OTC’s, veterinair/medische hulpmiddelen en 
voedingssupplementen.

Apotheek Voorzorg
Gespecialiseerd in het geautomatiseerd op maat 
verpakken van geneesmiddelen voor patiënten. 
De Medicatierol® helpt mensen die meerdere 
geneesmiddelen tegelijkertijd gebruiken om 
overzicht te bewaren.

Klant Geneesmiddelen

Service Apotheek
Franchiseformule met meer dan 500 aangesloten 
zelfstandige apotheken. De Service Apotheker is 
de gastvrije expert in het eerstelijns zorgnetwerk 
in de wijk. Met al zeven jaar op rij de hoogste 
klantwaardering.

NControl
ICT-dienstverlener voor een vlot 
implementatieproces, het optimaal laten 
functioneren van de software en realtime 
ondersteuning voor apotheekteams die werken 
met ICT-oplossingen van Mosadex Groep zoals 
onder andere NCasso.

KlantG
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iddelen
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DA
Nederlandse Drogisterij Service.
Franchiseorganisatie voor zelfstandige 
drogisterijen in Nederland. NDS is met haar 
eigen distributiecentrum en servicekantoor de 
franchisegever van de DA-formule.

Holland Pharma
Totaalleverancier in drogisterij- en 
reformproducten. Met een ruim assortiment 
aan voeding, voedingssupplementen, 
lichaamsverzorging, (natuur)geneesmiddelen en 
alle aanverwante medische producten.

Klant Drogisterij

Klant

Drogisterij

klant
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ApotheekZorg Farmacie
Landelijkwerkende zorgapotheek, met 
zorgprogramma’s rondom medicijnen die om 
extra (verpleegkundige) begeleiding vragen voor 
de patiënt.  

Care4homecare
Ambulante kliniek. Met verpleegkundig 
specialisten, gespecialiseerde verpleegkundigen 
en innovatieve technologie verleent het team 
medisch specialistische zorg thuis of op locatie. In 
samenwerking met het ziekenhuis.

Klant Farmaceutische zorg thuis 

Klant Farm
aceutische

zorg thuis klant
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Van Heek Medical
Hulpmiddelenleverancier gespecialiseerd in 
wondzorg, continentiezorg, diabeteszorg en 
acute zorg (EHBO en BHV). Met een uitgebreid 
assortiment, met eigen labels zoals Heka, 
Decifera, Hekura, Betica, Hekamed en Attends.

ApotheekZorg Hulpmiddelen
Specialist op het gebied van diabetes-, 
continentie-, stoma- en wondzorg. Met levering 
van deze hulpmiddelen direct aan de patiënt. 

Klant Hulpmiddelen 

Klant
Hulpmidde

le
n

klant
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Mosadex in beweging
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Awareness programma 
Mosadex Groep is steeds afhankelijker van de 
toegankelijkheid en juistheid van informatie. 
Tegelijkertijd beheren we steeds meer informatie 
waarbij (bijzondere) persoonsgegevens 
betrokken zijn. Daarom is het belangrijk dat we 
op een goede en veilige manier omgaan met de 
informatie waar we dagelijks mee werken. Zowel 
van onze klanten, patiënten en leveranciers als 
van onze collega’s. Om medewerkers te helpen 
veiliger te werken hebben we een training privacy 
& security awareness ontwikkeld en intern 
uitgerold onder alle medewerkers. Met de training 
hebben alle medewerkers de basiskennis die 
nodig is om informatieveilig te werken. 

De training is onderdeel van een awareness 
programma dat in 2023 verder wordt uitgerold. 

HPO 
In de periode tussen 2020 en 2022 is het eerste 
deel van het Mosadex HPO-programma (High 
Performance Organisation) uitgerold. Het doel 
van dit programma is om binnen enkele jaren 
te komen tot een stevige, wendbare organisatie 
die de uitdagingen in de markt vertaalt naar een 
krachtige strategische positie. Versteviging van 
concurrentiekracht dus. 

Het HPO-denken is in het eerste jaar 
omarmt bij de dochterbedrijven. Investering 
in managementvaardigheden en gerichte 
competentieontwikkeling vanuit opleidingsplannen 
van dochterbedrijven, hebben gezorgd voor 
ontwikkeling van (leiderschaps-)vaardigheden 
en specifieke functiegerichte competenties, zoals 
onderhandelingsvaardigheden. Veel trainingen 
vonden centraal plaats op het hoofdkantoor 
in ‘s-Hertogenbosch, waardoor mensen van 
verschillende  dochterbedrijven elkaar konden 
ontmoeten. Verder is er eind 2021 gestart met 
Jong Mosadex, een talentennetwerk, en een 
maandelijkse onboardingsdag van alle nieuwe 

Privacy & security 
awareness

Start nu level brons van de training privacy & security 
awareness en leer net zo veilig werken als Mirte en Arun. 

Samen houden we 
onze informatie veilig

Mirte, Productiemedewerker Arun, Software Developer

Samen 
houden we onze 

informatie 
veilig

Samen zorgen we ervoor 

dat de (farmaceutische) zorg in Nederland toegankelijk, 
patiëntvriendelijk en betaalbaar is. Maatschappelijk verantwoord 
ondernemen betekent voor Mosadex; een veilige en inspirerende 
werkomgeving voor de medewerkers, het versterken van continuïteit van 
voorziening van geneesmiddelen voor de gemeenschap en bijdragen 
aan een schonere en gezondere leefomgeving. 
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medewerkers binnen Mosadex. Want bij HPO 
staat de investering in mensen centraal. 

Een wezenlijk fundament van een prestatiecultuur 
is ’je mensen betrekken vanuit de dialoog’. 
Aandacht voor mensen, het maximaal gebruiken 
van innovatiekracht op de werkvloer, effectieve 
verzuimbegeleiding en binding en behoud van 
onze mensen zijn belangrijk om samen te 
presteren. Daarom wordt nu geïnvesteerd om 
verantwoordelijkheden en teamontwikkeling laag 
in de organisatie te leggen. In 2022-2023 ligt de 
focus op het samenstellen en ontwikkelen van 
zelforganiserende teams, bestaande uit 20-25 
mensen. Dit biedt mooie carrièremogelijkheden 
voor onze mensen die leiderschapstalenten 
willen ontwikkelen en een rol op te pakken als 
teamcoach. Uiteraard worden deze trajecten 
zorgvuldig opgezet met een ACT-meting (een 
test), leiderschapstrainingen en ondersteunende 
activiteiten om de teamcoaches stevig in het 
zadel te helpen. 

Visie op Lange Termijn 
Waardecreatie 
Het project Lange Termijn Waardecreatie (LTWC) 
iMosadex draagt bij aan een duurzame toekomst 
waarbij wij een echte impact willen realiseren. 
Met onze innovaties, magazijn en distributie-
oplossingen pakken we concreet de uitdagingen 
aan op gebied van milieu en maatschappij. 
We maken iedere dag stapjes voor een betere 
wereld door oplossingen voor duurzame 
bedrijfsvoering, duurzaam transport en duurzame 
gezondheidszorg. 

We helpen onze klanten in het bereiken van hun 
doelen op het gebied van duurzaamheid. We 
bouwen duurzame productieketens voor onze 
klanten en zetten in op duurzaam hergebruik. 
Daarbij richten we ons op groene technologieën 
met duurzame toepassingen. 

Om bovenstaand ambitie verder vorm te geven, 
initiatieven welke al lopen binnen de onderneming 
of met partners onder één heldere paraplu 
te brengen en het verder ontwikkelen van de 
onderneming op duurzaamheid zijn we een 
programma gestart waarbij we een Lange Termijn 
Waarde Model ontwikkeld hebben. 

In boekjaar 2021/2022 zijn binnen het model 
Lange Termijn Waardecreatie zes disciplines 
bepaald en geanalyseerd:  

1 Financial Capital  
Voor een nieuwe unieke allround zorgpropositie 
die gefinancierd moet worden . 

2 Manufactured Capital  
Van foutloos bezorgen naar veelzijdig verzorgen . 

3 Human Capital  
Voor duurzaam werkgeverschap.   

4 Intellectual Capital  
Als ontwikkelaar van zorgconcepten. 

5 Social and Relationship Capital  
Met een sterke groep en als 
samenwerkingspartner in zorgconcepten. 

6 Natural Capital  
Van werken aan duurzaamheid op 

verschillende vlakken naar één gegronde 
duurzaamheidsambitie. 

Van deze zes disciplines is in de analysefase 
de bestaande situatie in kaart gebracht 
en een ambitie bepaald. In het komende 
boekjaar wordt deze ambitie geconcretiseerd 
en projectmatig geïmplementeerd. De uitrol 
omvat een meerjarenplanning waarbij timing en 
volgorde afhankelijk is van keuzes, capaciteit en 
investeringsruimte   

CRM 
Om een optimale klantrelatie te realiseren, in te 
spelen op verwachtingen en behoeftes van de 
openbaar zelfstandige apothekers en de juiste 
informatie op het juiste moment te delen is 
digitale ondersteuning onmisbaar. Alle klanten 
van Mosadex Groothandel zijn opgenomen in 
een nieuw CRM-systeem. In 2023 wordt het 
CRM-systeem verder ontsloten in de organisatie. 
Naast het voortdurend actualiseren en up-to-date 
houden van account- en contactpersonendata, 
wordt hard gewerkt aan het vullen van het 
systeem met data met hoge businesswaarde 
vanuit de verschillende bedrijfsonderdelen. 

Service Centrum in CRM 
Dochterbedrijf NControl verleent support aan 
apotheekteams op het gebied van hard- en 
software in de apotheek. Via het nieuwe 
CRM-platform bouwen zij een Service Centrum 
waarbij het uitgangspunt is dat er één contactpunt 
is voor klanten waar zij terecht kunnen met al hun 
vragen binnen Mosadex Groep. Via een efficiënt en 
klantvriendelijk ticketsysteem komen de vragen bij 
de juiste personen terecht in onze organisatie. Het 
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ticketsysteem is in 2022 in gebruik genomen en de 
focus ligt op het verhogen van de datakwaliteit en 
de registratiegraad. 

Onderzoek: passende 
farmaceutische zorg. 
De toegankelijkheid van zorg staat onder druk. 
Als Mosadex Groep willen we graag bijdragen aan 
het behoud maar ook de benodigde versterking 
van toegankelijke eerstelijnszorg. Daarom hebben 
we onderzoeksbureau SIRM benaderd voor een 
onderzoek hoe de farmaceutische zorg zoals 
we deze in de toekomst zien, kan aansluiten en 
bijdragen aan passende zorg. 

De juiste zorg op de juiste plek, ook wel 
passende zorg genoemd, is hét thema dat leidend 
is voor de noodzakelijke transformatie naar 
toekomstbestendige zorg. Hoe kunnen openbaar 
apothekers bijdragen aan deze visie van passende 
zorg? We lieten dit in samenwerking met partner 
NApCo onderzoeken en verwerken in een rapport. 
Het onderzoek bevat concrete aanbevelingen. 

Deze toekomstverkenning is een eerste stap. In 
gesprek met onze openbaar apothekers is het 
beschreven beeld ontstaan en in gesprek met hen 
geven we ook het vervolg in 2023 verder vorm. 
Lees het rapport.  

 

 

 

Passende 
farmaceutische zorg 
Een onderzoek naar de toekomst van passende 
farmaceutische zorg in de eerste lijn 

 
Utrecht, 11 oktober 2022 
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2 Passende farmaceutische zorg 

In dit hoofdstuk schetsen we passende farmaceutische zorg. De schets geeft een beeld van de 
wenselijke situatie voor passende farmaceutische zorg. Een deel van de ontwikkelingen daarvoor 
zijn al in gang gezet, daarvan zijn in de praktijk al mooie voorbeelden te vinden. In dit hoofdstuk 
lichten we enkele van deze voorbeelden uit. Met passende farmaceutische zorg samen met en 
rondom de patiënt (§2.1), helpen apothekers allereerst hun patiënten met zorg en preventie 
(§2.2). Daarnaast ontlasten ze andere zorgverleners door werk over te nemen, of door (duurdere) 
zorg elders in de keten te voorkomen met de Juiste Zorg op de Juiste Plek (§2.3). Door 
waardegedreven te werken, blijft de farmaceutische zorg betaalbaar (§2.4).  

  
Figuur 3 De openbare farmacie kan een goede invulling geven aan de principes van passende zorg 

De voorbeelden geven een mooie inkijk in onderdelen van passende farmaceutische zorg, echter 
zijn er op veel plekken ook nog belangrijke stappen richting passende farmaceutische zorg te 
zetten. In het volgende hoofdstuk gaan we in op de randvoorwaarden om passende zorg meer te 
belonen en stimuleren.  

2.1 Samen met en rondom de patiënt  

Een gemiddelde openbare apotheek verstrekte in 2020 in totaal 105.000 keer een geneesmiddel 
dat werd betaald uit het basispakket van de Zorgverzekeringswet (Zvw). Dat was aan in totaal 
12,5 miljoen geneesmiddelgebruikers (SFK, 2021). Voor de patiënt is de openbaar apotheker 
daarmee een veel geziene zorgverlener (§2.1.1).  

Volgens cijfers van het CBS gebruikt ruim 65% van de Nederlanders in een jaar wel een of meer 
geneesmiddelen.2 Voor de groep 65-plussers is dit zelfs meer dan 80% (Figuur 4). Zij hebben dus 
vaak contact met een apotheker.  

 
2 Deze 65% wijkt af van de 12,5 miljoen gebruikers (=~70% van Nederland) volgens het SFK, mogelijk wordt dit gedeelte-
lijk verklaard doordat in de cijfers van het CBS verpleeghuizen niet zijn opgenomen. 

WaardegedrevenSamen met en 
rondom patiënt

Juiste zorg op de 
juiste plek
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Farmaceutische zorg 
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duurdere zorg

Openbaar apotheek 
kan meer zorg leveren 

en bijvoorbeeld 
huisarts ontlasten

Met eHealth en slimme 
zorg wordt zorg 

efficiënter en 
effectiever

Farmaceutische zorg 
samen met patiënt, 
steeds vaker los van 

verstrekkingsmoment, 
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consult

Zorg wordt samen met 
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zorgverleners 
georganiseerd

Zinnige farmaceutische 
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geneesmiddel 
verminderen

Aandacht voor leefstijl 
en preventie voor een 

gezond leven

Met digitale 
ondersteuning wordt 
tijd vrijgespeeld voor 

persoonlijke zorg

Ook rol van openbare 
apotheek buiten 

geneesmiddelen om, 
o.a. in sociaal domein

Optimaliseren logistiek 
en distributie als 

middel voor goede 
farmaceutische zorg

Toegevoegde waarde 
voor patiënt door  

passende 
farmaceutische zorg

https://cdn-mosadexgroep-prd.azureedge.net/main/Mosadex---passende-farmaceutische-zorg---eindrapport---11-oktober.pdf
https://cdn-mosadexgroep-prd.azureedge.net/main/Mosadex---passende-farmaceutische-zorg---eindrapport---11-oktober.pdf
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We optimaliseren de farmalogistiek, 

zo ontstaat er rust en ruimte in de apotheek die ingezet kan worden 
voor de beste farmaceutische zorg. Personeelstekorten, dalende 
vergoedingen voor geneesmiddelen en steeds veeleisendere 
zorgconsumenten maken dat innovaties in het logistieke proces van 
de apotheek en de groothandel meer dan ooit nodig is. Mosadex 
Groep werkt samen met apothekers hard aan het optimaliseren van het 
logistieke proces.  

Zorg, gemak en vertrouwen voor de 
consument 
We willen dat het leven met medicijnen 
zo makkelijk mogelijk is. Daarom is de 
persoonlijke begeleiding van je apotheker als 
zorgverlener essentieel. Mosadex Groep helpt 
apothekers hierbij. Dit doen zij door samen de 
zorgconsument: 
•  te beleveren wanneer het hem uitkomt. Waarbij 

de zorgconsument de levering ook nog op het 
laatste moment kan aanpassen. 

•  op de hoogte te houden van de status van de 
medicijnen/hulpmiddelen.  

•  te adviseren over de medicijnen/hulpmiddelen. 

Receptreis  
Bij de ontwikkeling van producten richten we ons 
op de volledige logistieke keten: van aanvraag 
tot ter handstelling. De zogenoemde ‘receptreis’. 
Om deze reis zo goed mogelijk te laten verlopen 
is een goede farmalogistiek essentieel. Hierbij 
hebben apothekers een regiefunctie en houden zij 
meer tijd over voor zorg op maat. 

 

De receptreis bestaat uit de volgende domeinen: 
•  Aanleveren: het stroomlijnen van de binnen te 

komen recepten.  
•  Aanschrijven: altijd het juiste product 

aanschrijven. 
•  Bestellen: het juiste product, op het juiste 

moment, in de juiste hoeveelheid beschikbaar in 
de apotheek. 

•  Produceren: ondersteuning in het 
productieproces met de best passende 
productiemethodiek. 

•  Leveren: leveren waar, wanneer en hoe de 
zorgconsument wil. 

•  Management: grip op de bedrijfsvoering. 
 
De domeinen bevatten verschillende producten en 
diensten. Alle innovaties werken onderling samen 
en versterken daarmee de logistieke keten. 

Samenwerken vanuit de coöperatieve 
gedachten 
Dit jaar heeft Mosadex Groep in een hoog 
tempo verschillende producten binnen deze 
domeinen ontwikkeld. En dat doen we samen met 
apothekers. Vanuit de coöperatieve gedachten 

Receptreis

Leveren

Produceren

Aanschrijven Bestellen
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selecteren en ontwikkelen we producten waar de 
leden behoefte aan hebben. Daarnaast stemmen 
we de ontwikkeling op die behoefte af. Hierdoor 
creëren we samen maximale waarde voor de 
apothekers en voor de coöperatie. 

De apotheker heeft de regie 
Bij alles wat Mosadex Groep ontwikkelt staat de 
zelfstandige apotheker voorop. Deze apotheker 
weet het beste wat bij zijn of haar lokale situatie 
past. Daarom bieden we keuzes aan, ons 
onderscheidende vermogen. Mosadex Groep biedt 
de producten en diensten, de apotheker kiest wat 
het beste bij zijn apotheek past en hierdoor houdt 
de apotheker de regie.  

Personeelstekorten in de openbare farmacie 
Keuze in productiemethoden zorgt voor efficiëntie 
in personele bezetting en medewerkers op 
de juiste plek. Een apotheker kiest zelf de 
productiemethode die het beste past bij zijn 
apotheek. Mosadex Groep biedt hiervoor 
verschillende methoden aan:  
•  Central Filling Mosadex: produceren buiten 

de apotheek zodat er meer logistieke ruimte in 
de apotheek ontstaat en personeel meer ruimte 
krijgt voor zorgtaken.  

•  SMART: Efficiënt productieproces 
in de apotheek waarbij de juiste 
apotheekmedewerker op de juiste plek in gezet 
kan worden en daarmee de maximale output 
hebben.  

•  SMART HUB: in clusterverband produceren 
zodat het productiewerk gebundeld wordt 
bij een aantal medewerkers en andere 
medewerkers meer ruimte krijgen voor 
zorgtaken. Dit zorgt voor een efficiëntieslag in 
de personele bezetting.   

•  Combi: een combinatie van verschillende 
productiemethoden.   

Inefficiëntie uit de keten verwijderen  
Door de samenwerking tussen de tools Optimaal 
Aanschrijven en Optimaal Bestellen worden 
de bestelmomenten duurzaam ingezet en de 
voorraad afgestemd op de aangeschreven 
producten. Hierdoor hebben apothekers altijd het 
juiste product op voorraad en schrijven zij het 
product aan dat het beste aansluit bij de patiënt. 
Door deze samenwerking wordt inefficiëntie uit de 
logistieke keten gehaald.   

Optimaal Bestellen zorgt voor een  
duurzame voorraad  
•  Bestelmomenten afstemmen op duurzaam 

produceren 
•  Bij een goed gebruik van Optimaal 

Bestellen worden er vollere 
kratten in de apotheek afgeleverd. 
Hierdoor wordt er minder ‘lucht’ 
getransporteerd en rijden er minder 
vrachtwagens. 

•  Optimaal Bestellen zorgt voor een 
optimale voorraad. Hierdoor: 

 -  voorkomt een apotheker 
gemakkelijker winkeldochters 
(=onverkoopbaar artikel waardoor 
de kans ontstaat dat ze weg 
moeten in verband met de 
houdbaarheidsdatums). 

 -  kan de afdeling inkoop gerichter 
inkopen wat bijdraagt aan het 
terugdringen van tekorten. 

Meer efficiëntie in het domein Bestellen 
Mosadex Groep onderzoekt de mogelijkheden 
voor realtime voorraadbewaking. Hierdoor wordt 
er gewerkt aan een duurzamer voorraadbeheer, 
waarbij de apotheker nog minder tijd kwijt is aan 
voorraadbeheer.  

Herinrichten fysieke distributie  
Mosadex Groep onderzoekt samen met het 
logistiek adviesbureau Groenewout de inrichting 
van de fysieke distributie en de wensen rondom 
‘last mile delivery’. Doel hiervan? Het logistieke 
proces afstemmen op:  
• de toekomst 
•  de klant 
•  het milieu 
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Welke producten heeft Mosadex Groep (door)ontwikkeld?  
Mosadex Groep is dagelijks bezig met de ontwikkeling van innovaties 
en het doorontwikkelen van producten en diensten. Hiermee spelen 
we in op de trends en marktontwikkelingen en op de wensen van de 
zorgconsument en zelfstandige apotheker. Hieronder benoemen we de 
belangrijkste stappen die afgelopen jaar gezet zijn.  

Aanschrijven 
Optimaal Aanschrijven 
Met de softwareoplossing Optimaal 

Aanschrijven zie je tijdens de receptverwerking 
welk product het beste aansluit op de patiënt. 
Het systeem houdt rekening met verschillende 
factoren, maakt op basis daarvan een optimale 
afweging en brengt op het beste moment in het 
aanschrijfproces een advies uit. 

De oplossing is voor alle Mosadex-apotheken 
beschikbaar en verbeteringen zijn doorgevoerd. 
Afgelopen jaar heeft het gebruik van Optimaal 
Aanschrijven geleid tot een gemiddelde daling 
van 0,7% van het suboptimaal percentage. Ook 
de verwerkingstijd in de apotheek is gereduceerd 
doordat in het advies van Optimaal Aanschrijven 
rekening gehouden wordt met de beschikbare 
voorraad.  

Bestellen  
Optimaal Bestellen 
Om een patiënt goed van dienst te 

zijn is het belangrijk om de juiste producten in de 
juiste hoeveelheid op voorraad te hebben. Met de 
softwareoplossing Optimaal Bestellen heeft een 
apotheker het juiste product, op het juiste moment, 
in de juiste hoeveelheid beschikbaar in de apotheek. 

Dit jaar is Optimaal Bestellen beschikbaar gemaakt 
voor alle apotheken. Het portaal is opgeleverd 
en gekoppeld aan het AIS. Het portaal houdt 
onder andere rekening met preferentie, WGP en 
seizoensinvloeden. Hierdoor schrijven apothekers 
niet alleen het beste product aan (Optimaal 
Aanschrijven), maar hebben zij het product ook op 
het juiste moment op voorraad. 

Naast de oplevering zijn de adviezen vanuit 
Optimaal Aanschrijven, Optimaal Bestellen en 
NOrder met elkaar in lijn gebracht. Hierdoor 
communiceren de verschillende systemen beter 
met elkaar. 

Cijfers 
Bij apotheken die Optimaal Bestellen intensief 
gebruiken zien we: 
•  19% minder bestelregels per maand. 
•  20% meer verpakkingen/eenheden per 

bestelregel. 
•  afname van 39% van >2 bestelregels per maand. 

Produceren 
SMART 
SMART is het productiemanagement-

systeem om de receptverwerking in de apotheek 
goed te organiseren. Hiermee heeft de apotheker 
de regie over en inzicht in het productieproces 
waardoor er rust en ruimte in de apotheek 
ontstaat. Het apotheekteam wordt dagelijks 
ondersteund bij het bestellen, verwerken en het 
voorraadbeheer. Alle afzonderlijke stappen in het 
proces zijn geïntegreerd en real-time zichtbaar. 

Dit jaar zijn 63 single-apotheken overgezet naar 
SMART, met als doel Smartfilling uit te faseren. 

Farmalogistiek

https://www.mosadexgroep.nl/actueel/projecten/aanschrijven
https://www.mosadexgroep.nl/actueel/projecten/aanschrijven
https://www.mosadexgroep.nl/actueel/projecten/bestellen
https://www.mosadexgroep.nl/actueel/projecten/smart
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De laatste apotheken worden overgezet zodra 
Promedico de koppeling heeft gerealiseerd tussen 
SMART en APRO. 

Om hoge servicelevels te garanderen is afgelopen 
jaar SMART gekoppeld aan de voorspellingen van 
Optimaal Bestellen. Daarnaast is het nakijkproces 
aangepast zodat een niet-gediplomeerde 
medewerker de logistieke eindcontrole kan doen.  

Volgend jaar wordt SMART uitgebreid om 
de productie via Odessa en Central Filling te 
ondersteunen. Verder worden, waar mogelijk, 
de gebruikerswensen die bij NControl Helpdesk 
binnenkomen doorgevoerd.  

SMART HUB 
Speciaal voor clusterapotheken is SMART 
doorontwikkeld en is er een HUB-versie 
ontwikkeld. Apotheken krijgen met SMART HUB 
de mogelijkheid om in een cluster van apotheken 
samen te werken. Smartfilling multi wordt 
hiermee vervangen. De uitrol start eind 2022.  

In 2023 wil Mosadex Groep SMART (HUB) 
koppelen met APRO en Odessa. 

Central Filling Mosadex  
Centrale receptverwerking is één van de 
logistieke oplossingen waarin we investeren 
om onze logistieke ambities waar te maken. 
In 2021 is gestart met een nieuwe faciliteit in 
Leiden. Deze productieomgeving biedt ons de 
gelegenheid om op grotere schaal Central Filling 
aan te bieden. Met de opbouw in Leiden, bouwden 
we af in Elsloo, vanuit waar voorheen de centrale 
receptverwerking plaatsvond. Inmiddels zijn alle 
klanten vanuit Elsloo overgegaan naar Leiden en 
draait de nieuwe faciliteit op volle toeren.  

Central Filling Mosadex is gekoppeld aan de 
voorspellingen van Optimaal Bestellen.  

De voordelen van Central Filling: 
• Besparing van lokale voorraad. 
• Meer tijd voor zorgtaken in de apotheek. 
•   Lagere kostprijs voor planbare orders/

herhaalreceptuur. 

Benieuwd naar het proces? Bekijk hier het filmpje.  

Leveren  
Mosadex Track & Trace  
Smarttracking en SMART T&T worden 

uitgebreid en gaan samen als één door: Mosadex 
Track & Trace. Het doel van Mosadex Track & Trace 
is om de zorgconsument het leverproces aan te 
bieden zoals hij inmiddels gewend is bij veel online 
spelers. Hierbij plaatst hij gemakkelijk online de 
bestelling, geeft hij zijn levervoorkeur aan en volgt 
via de app de status van de bestelling. De komende 
periode wordt gebruikt voor de doorontwikkeling 
van Mosadex Track & Trace en de koppeling met de 
Service Apotheek app en Apotheek Voorzorg. Naar 
verwachting is in het eerste kwartaal van 2023 de 
eerste versie beschikbaar. 

Leveren waar, wanneer en hoe de 
zorgconsument wil  
Met Mosadex Track & Trace speelt een apotheker 
in op de maatschappelijke ontwikkeling dat de 
consument gaat voor ultiem gemak. Zo wordt 
de apotheker over de hele logistieke keten en 
over alle leveranciers heen ondersteund bij het 
realiseren van optimale service voor de klant. 
De apotheker weet altijd waar het product is en 
belevert de zorgconsument waar, wanneer en hoe 
hij dat wil. 

Management 
MPower 
In een tijd dat de wensen van 

zorgconsumenten veranderen is zelfstandig 
ondernemerschap belangrijk. Met MPower 
houd je grip op de bedrijfsvoering. Op één plek 
heb je inzicht in de omzet, marge, logistiek 
en compliance. Met een gebruiksvriendelijk 
dashboard dat apothekers voorziet in 
stuurinformatie. Door het juist inzetten van 
de informatie werkt de apotheek efficiënter en 
effectiever. 

MPower is gebaseerd op (geanonimiseerde) 
data uit NControl (NSafe en NCasso) en 
inkoopdata vanuit Mosadex Groothandel, Central 
Filling Mosadex en Van Heek Medical. De 
informatie wordt samengevoegd en gevisualiseerd 
in MPower. 
 
Het dashboard is voor alle apothekers beschikbaar. 
Dit jaar lag de focus op het doorontwikkelen 
ervan. Hierdoor heeft de apotheker nog beter 
overzicht en meer data, waardoor hij de producten 
optimaal kan inzetten in zijn lokale apotheek.  

https://www.youtube.com/watch?v=ctlvDCBsLw0
https://www.youtube.com/watch?v=ctlvDCBsLw0
https://www.youtube.com/watch?v=ctlvDCBsLw0
https://www.youtube.com/watch?v=K4mn4sVDT6E
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Ruimte die in de apotheek ontstaat 
door optimale farmalogistiek, gebruiken we om de patiënt beter van 
dienst te zijn met zorg en digitale diensten. Door deze digitalisering 
en focus op zorg, herpositioneren we de rol van en vergroten we het 
vertrouwen in de apotheker als zorgprofessional. 

Meer tijd voor aandacht en zorg 
We staan schouder aan schouder met de 
zelfstandig gevestigde drogist en openbare 
apotheker. Lokaal betrokken zorgverleners die de 
mensen uit hun wijk, dorp of stad kennen en als 
geen ander in staat zijn hun wensen, behoeften 
en zorgvragen te vertalen naar zorg en aandacht 
op maat. Wij willen ze helpen om de beste te zijn 
en te blijven. En samen uit te blinken in zorg, 
gemak en vertrouwen voor de zorgconsument.  

De focus in zorg verschuift van centraal naar 
lokaal. De behoefte aan zorg en aandacht dichtbij 

neemt toe en verplaatst zich meer en meer naar 
de thuissituatie. De zorgconsument gaat zélf meer 
regie voeren en keuzes maken. Daar bereiden we 
de drogist en apotheek op voor. Op een toekomst 
met minder logistieke en administratieve zorgen en 
meer tijd voor zorg en aandacht voor de patiënt. 
Zodat beschikbaarheid van geneesmiddelen, 
kwaliteit van geneesmiddelengebruik en 
betaalbaarheid van zorg gegarandeerd blijft. Voor 
iedereen.  

Digitaal zorgaanbod 
In die nieuwe wereld waarin alles met iedereen in 
contact staat, is de apotheek en zorgverlener altijd 
nabij, zowel fysiek in de wijk als digitaal. Met ons 
digitale zorgaanbod kunnen onze patiënten op elk 
moment informatie en advies op maat krijgen en 
hun recepten volgen. Daarnaast versterken we via 
een digitaal platform met uitgekiende koppelingen 
de informatiepositie van de apotheker. Door 
intelligente analyse van verzamelde data uit allerlei 
bronnen kunnen we de farmaceutische zorg nog 
beter afstemmen op de individuele patiënt en diens 
persoonlijke context, leefstijl en karakteristieken. 
Relevante informatie, op het juiste moment en via 
het juiste kanaal. Dat is ons uitgangspunt als we 
het hebben over excellente zorg. 

In het hart van de eerstelijnszorg 
Zo zetten we de zelfstandig gevestigde openbare 
apotheker opnieuw op de kaart. In het hart 
van de eerstelijnszorg, naast de huisarts en de 
wijkverpleegkundige. We kijken daarbij verder 
dan enkel financieel rendement en dividend 
op de korte termijn, maar richten ons ook op 
continuïteit van het vak en maatschappelijke 
waarde op de lange termijn.  

Meer weten? Bekijk de video waarin Frederik 
van der Heijden (Directeur Commercie en Zorg) 
vertelt over onze visie op de farmaceutische zorg 
van vandaag en morgen.

  

 
 

 

https://youtu.be/K4mn4sVDT6E
https://www.youtube.com/watch?v=K4mn4sVDT6E
https://www.youtube.com/watch?v=K4mn4sVDT6E
https://www.youtube.com/watch?v=K4mn4sVDT6E
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Service Apotheek: 7 jaar op rij de 
hoogste klanttevredenheid!
In 2022 waardeerden onze Service Apotheek-
klanten ons opnieuw met een 8,4 gemiddeld en 
hebben we voor het 7e jaar op rij de hoogste 
klanttevredenheid van Nederland onder de 
apotheken.

Nieuwe visuele merkidentiteit van  
Service Apotheek
Afgelopen jaar is de basis gelegd voor een 
toekomstbestendige visuele merkidentiteit, 
waardoor de ruim 500 Service Apotheken hun 
rol als gastvrije expert nóg beter uitdragen. 
De nieuwe visuele identiteit helpt de Service 
Apotheek om positie te nemen als toegankelijke 
zorgverlener. Het is een totaal-concept bestaande 
uit een huisstijl, beeldtaal, klantreiservaring 
van digitale diensten, een frisse en empathische 
tone of voice en een duurzaam en pragmatisch 
interieurconcept. Het resultaat? De consument 
voelt altijd dat hij in contact staat met een 
Service Apotheek. In de apotheek én online.

Het nieuwe apotheekconcept is in samenwerking 
met stakeholders via de methode Design 
Thinking tot stand gekomen. Deze aanpak en het 
totaalconcept is genomineerd voor een Dutch 
Design Award.

Wat realiseerden we tot dusver? 

Focus op zorg  
Welke producten heeft Mosadex Groep (door)ontwikkeld?  
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Service Apotheek zorgcampagnes 
in de apotheek 
Bijna iedere maand faciliteert de Service 
Apotheek-formule met communicatiematerialen 
de openbare Service Apotheken in de wijk om 
aandacht te geven aan een bepaald zorgthema op 
de apotheekvloer dat leeft bij de zorgconsument. 
Deze thema’s maken onderdeel uit van de 
geïntegreerde jaarkalender van Service Apotheek. 
Het doel? Inzetten op de preventieve functie van 
de openbare apotheek op thema’s waar preventie 
het verschil maakt door bijvoorbeeld in te zetten 
op de therapietrouw en het veilig gebruik van 
medicijnen. Afgelopen jaar waren de zorgthema’s: 
• Pijn 
• Ramadan 
• Longzorg 
• Preventie en leefstijl 

435 Service Apotheken zetten dit jaar één of 
meer zorgthema’s in, binnen hun apotheek. 
 

 Service Apotheek-app 
Met de Service Apotheek-app hebben klanten 
en patiënten van Service Apotheek hun slimme 
pillendoos altijd binnen handbereik. Daarmee 
maakt de app het leven met medicijnen 
makkelijker en is hun openbare apotheek om de 
hoek ook een online apotheek. 
Met de app hebben de medicijngebruikers: 
•  Altijd een overzicht van hun medicijnen bij de 

hand.  
•  Vergeten ze nooit meer een medicijninname. 

Ze stellen een herinnering in en registreren 
in de app wanneer ze hun medicijn hebben 
ingenomen. 

Nederlandse Service Apotheek Beheer B.V.

tel. +31 88 276 84 84 • zorg@serviceapotheek.nl • www.serviceapotheek.nl

mei 2022

Service Apotheek

Voorlichting aan klanten en patiënten

Service Apotheek-app

TIP-programma voor 

mensen die astma 

of COPD-medicijnen 

gebruiken

Het beste uit je inhalatie-

medicijnen halen?

Maak een afspraak!

Banner met link naar

afsprakenwebsite

Narrowcasting in apotheek

(Mosavizion)

Landingspagina longzorg

Google advertenties naar 

landingspagina

Maak een afspraak voor 

een inhalatiecheck!

Samen op zoek naar 

meer lucht?

Het beste uit je inhalatie- 

medicijnen halen?

Alle begeleiding 

voor jou op een rij

Social media berichten:

LinkedIn en Facebook

Flyer longzorg

Leef!-magazine met  

5 longzorgartikelen

Onze zorg voor jou

Advies dat bij je past

Maak je een afspraak voor een inhalatiecheck? Dan kijken we mee hoe je 

inhaleert en of het beter kan. Want we begrijpen dat het lastig is om met 

regelmatig benauwd zijn te leven. Neem contact op met je Service  

Apotheek of plan online een afspraak in via afspraak.serviceapotheek.nl.

Online begeleiding

Download de Service Apotheek-app. Die maakt leven met medicijnen 

makkelijker. Je bestelt er eenvoudig je medicijnen en het geeft overzicht 

met een handig innameschema en foto’s van medicijnen. Daarnaast ont-

vang je tips in de app gericht op het gebruik van jouw inhalatiemedicijn. 

Bijvoorbeeld over het voorkomen van vervelende bijwerkingen.

We hebben natuurlijk ook het online zorgprogramma SARA. Schrijft 

je apotheek je hiervoor in? Dan krijg je toegang tot advies, informatie  

en video’s.

Meer informatie?

Ga naar www.serviceapotheek.nl/ 

leven-met-astma-copd of scan de QR-code

Samen op zoek naar 

meer lucht? 

Maak een afspraak voor 

een inhalatiecheck!

Meer lucht geeft meer power voor de dingen  

die jij belangrijk vindt. Daarom halen we graag  

het beste uit jouw inhalatiemedicijnen.

Advertentie voor 

lokale campagnes

Meer lucht geeft meer power voor de dingen 

die jij belangrijk vindt. Daarom halen we graag 

het beste uit jouw inhalatiemedicijnen. 

Maak een afspraak voor een inhalatiecheck. 

Tijdens deze check zetten we alles op een rij:

• je laat zien hoe je inhaleert;

• we bespreken je medicijnen;

• we kijken of het beter kan voor jouw situatie.

Samen op zoek naar 

meer lucht?

Straatnaam 12, 3456 AB Plaatsnaam

tel. 0123 45 67 89 • info@serviceapotheeknaam.nl

Service Apotheek {Apotheeknaam}

Meer informatie?  

Scan naar www.serviceapotheek.nl/

leven-met-astma-copd of scan de QR-code

Straatnaam 12, 3456 AB Plaatsnaam

tel. 0123 45 67 89 • info@serviceapotheeknaam.nl

Service Apotheek {Apotheeknaam}

Straatnaam 12, 3456 AB Plaatsnaam

tel. 0123 45 67 89 • info@serviceapotheeknaam.nl

Service Apotheek {Apotheeknaam}

Werkdruk, medicijntekorten, wachtlijsten, hulpmiddelenchaos, digitale 
ongelijkheid… Onze problemen die we iedere dag het hoofd bieden. Om toch de 
beste zorg voor onze patiënten te leveren, is het belangrijk dat ook onze digitale 
zorg aansluit op onze samenwerking in en buiten de eerstelijn.

...Daarom dragen we met de Service Apotheek-app bij aan 
therapietrouw. Met behulp van de medicijnwekker en het 
afvinkschema. Maar ook met unieke tips bij specifieke medicijnen  
en de interventies door de apotheekteams wanneer app-
gebruikers online aangeven te stoppen met chronische medicatie.

...Daarom investeren we in e-healthprogramma’s waarbij de 
situatie van de patiënt centraal staat. En met resultaat! Hogere 
therapietrouw en minder toename van longaanvallen bij astma en 
COPD door online persoonlijk advies1. 

...Daarom gaan we ook online medicatiefouten bij medicijn-
wisselingen tegen met een duidelijk medicijnoverzicht in  
de app. Er staan ook actuele foto’s van de medicijnen in.  
De apotheekteams controleren interacties bij toegevoegde 
medicijnen door de patiënt.

Digitale zorg bieden en samenwerken 
in de wijk. Hoe doen we dat? 

Maak jij jouw patiënt ook  
expert van zijn medicijnen?

De best2 gewaardeerde farmaceu-
tische app voor overzicht, zorg en 
gemak:
• Medicijnoverzicht
• Foto's van medicijnen en doosjes
• Medicijnwekker
• Afvinken van het gebruik 
• Wijzigingen doorgeven
• Makkelijk bestellen
• Zelfzorg toevoegen in het overzicht
•  Instructievideo’s, persoonlijk advies 

en tips

1. Ref. Schnoor K, Versluis A, Bakema R, et al. A Pharmacy-Based eHealth Intervention Promoting Correct Use of Medication in 
Patients With Asthma and COPD: Nonrandomized Pre-Post Study. J Med Internet Res. 2022;24(6):e32396. doi:10.2196/32396.
2. 4,6 uit 5 sterren in App Stores, +21.000 recensies.

We houden het 
simpel

We helpen het 
overzicht te 

bewaren

We geven 
controle

Wij maken de 
gebruiker expert 

van zijn medicijnen

Oók digitaal de beste farmaceutische zorg

Op de hoogte blijven? 
Volg ons op LinkedIn!
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•  Geven gemakkelijk wijzigingen door aan hun 
apotheek. 

•  Bestellen ze eenvoudig en snel nieuwe voorraad 
•  Bepalen ze zelf hoe ze hun nieuwe medicijnen 

ontvangen.  
•  Krijgen ze persoonlijk advies over hun 

medicijngebruik. 
•  Vinden ze alle betrouwbare informatie in de 

app. Zo maakt de app jou een expert van je 
medicijnen. 

Cijfers van de SA-app:
•  De app is 475.000 keer gedownload. 
•  100.000 wijzigingen in het online medicijn-

overzicht doorgegeven door de gebruiker voor 
het actualiseren van dit medicijnoverzicht.

•  28.000 gebruikers waardeerden de app met  
4,6 uit 5 sterren in de appstores.  

Benieuwd naar de app? Bekijk de video: 

Service Apotheek nierfunctie 
Met het nierfunctieproject wil Service Apotheek 
medicatieveiligheid van patiënten waarborgen, 
veilig gebruik van een aantal antibiotica en 
andere medicijnen waarbij de nierfunctie van 

belang is ondersteunen en bijwerkingen en 
ziekenhuisopnames voorkomen.  

In 2022 is de pilot Gezonde Nieren in Friesland 
uitgebreid naar 15 apotheken waarvan  
11 Service Apotheken. Dit is in een regionaal 
samenwerkingsverband met Certe, nefrologen 
huisartsen en de apothekers. 

Wetenschappelijk onderzoek (NeLL): 
digitaal zorgprogramma SARA 
bewezen effectief  
Studie van National eHealth Living Lab (NeLL)  
toont het nut van het digitaal zorgprogramma 
SARA. Uit hun wetenschappelijke studie blijkt 
dat het gebruik van SARA leidt tot 10% minder 
toename van longaanvallen bij astma en COPD-
patiënten. Daarmee is het gecontracteerde digitale 
zorgprogramma van Service Apotheek bewezen 
effectief. 

Als primaire uitkomstmaat keek NeLL naar de 
toename van ziektesymptomen en meer specifiek 
longaanvallen. Experts van het LUMC en UMCG 
dachten mee. Ook Job van Boven, Europees expert 
op het gebied van inhalatorgebruik en (kosten)

effectiviteit, was hier nauw bij betrokken. 
Voor dit onderzoek werden data van bijna 
vierhonderd apotheken gebruikt. Uit de studie 
blijkt dat patiënten in het jaar na implementatie 
van SARA 10% minder toename hadden van 
exacerbaties dan een controlegroep die geen 
gebruikmaakte van SARA. Ook lijkt SARA een 
gunstig effect te hebben op de therapietrouw. 
Voor COPD-patiënten betekent dit een besparing 
van € 56,- per patiënt.  

De onderzoeksresultaten zijn gepubliceerd in de 
Journal of Medical Internet Research. 

Service Apotheek 
farmacogenetica 
Service Apothekers controleren altijd of 
verschillende medicijnen wel bij elkaar passen 
en of de dosering aansluit bij de persoonlijke 
kenmerken van de patiënt. Hiervoor doet Service 
Apotheek in samenwerking met laboratoria 
onderzoek naar het DNA-profiel van een patiënt. 
Zo werken ze samen aan veilig medicijngebruik. 

De studie van Service Apotheek en het 
Erasmus is in 2022 op het ESPT-congres in 
Belgrado gepresenteerd en wordt eind 2022 
in het Pharmaceutisch Weekblad verwacht. 
Daarnaast is in oktober van dit jaar een nieuwe 
farmacogeneticastudie gestart. Hier worden in 
één jaar 100 patiënten geïncludeerd voor een 
genetisch paspoort bij een medicatiebeoordeling. 
Vanuit Service Apotheek hebben we deze 
apotheken met een slimme selectie op de data 
ondersteund en het mogelijk gemaakt dat in 
deze onderzoeksfase de patiënt niet opdraait voor 

 

De vernieuwde Service Apotheek-app verbindt de  

online wensen aan de lokale Service Apotheek in de wijk

Online medicijnbegeleiding via het TIP-programma 

positief ontvangen

Gecontracteerd zorgprogramma SARA zorgt 

voor 10% minder toename van longaanvallen bij 

astma en COPD-patiënten

Landelijke online apotheek overbodig 

met de slimme digitale diensten van 

Service Apotheek

40%
STOP

STOP

STOP

STOP

Al ruim een half jaar is de vernieuwde Service Apotheek-app in 

gebruik. Deze app maakt het leven met medicijnen nu nóg 

makkelijker. Naast het gemak van online bestellen, biedt de 

huidige app meer overzicht aan haar gebruikers. 

Er wordt continu gezocht naar nieuwe manieren om patiënten 

ook online te begeleiden bij veilig medicijngebruik. Service 

Apotheek ontwikkelde daarom het TIP-programma. 

Uniek zijn dan ook de toegevoegde foto’s van de medicijnen en 

verpakkingen en de uitleg waarvoor ze gebruikt worden. Juist om 

gevaarlijke medicijnfouten tegen te gaan. De vernieuwde app van 

Service Apotheek brengt naast gemak, de gebruiker in contact met 

de eigen Service Apotheek in de wijk. Zo is de Service Apotheek 24/7 

toegankelijk én altijd dichtbij. 

Met een handige functie geven patiënten gemakkelijk aanpassingen door 

in hun persoonlijk apotheekdossier. Zo geven we patiënten de regie en 

worden wijzigingen in het medicijngebruik snel doorgevoerd. Zo zorgen 

we samen voor een actueel medicijnoverzicht dat bijdraagt aan het veilig 

gebruik van medicijnen.

Wist je dat bij 40% (bronvermelding volgt nog) van alle stopverzoeken door de patiënt in het persoonlijk 

apotheekdossier, de apotheek aanvullend onderzoek moest doen of het medicijn wel gestopt mocht 

worden? In deze gevallen controleert de apotheker het dossier en neemt contact op met de voorschrijver 

of met de patiënt voor meer informatie. (cijfers wat zijn de uitkomsten van die 40% volgen nog)

De app heeft gemiddeld 

4.300  

nieuwe gebruikers per week.

En een waardering van

11.000  

van deze gebruikers deden samen  

24.000 
aanpassingen in hun  

medicijnoverzicht

Hiermee geeft de app praktische tips over het gebruik van medicijnen. 

Met onze tips voor patiënten zijn we koploper in de markt als het gaat 

om laagdrempelige begeleiding bij de start van medicijnen. In 

eenvoudig taalgebruik krijgen de patiënten tips over gebruiksgemak, 

bijwerkingen, goede inname en leefstijl. Daarnaast werd het eenvoudige 

taalgebruik van de app ook doorgevoerd in de Service Apotheken zelf, 

zoals aan de balie door het apotheekteam. Zo begrijpt elke patiënt beter 

hoe ze hun medicijnen goed en veiliger gebruiken

Samen met jullie willen we het medicijngebruik optimaliseren. 

 

We onderzoeken graag samen voor welke patiëntpopulaties het TIP-programma 

nuttig is. Zo krijgt iedere patiënt de maximale medicijnbegeleiding die hij verdient.  

Benieuwd en wil je met ons in gesprek hierover? 

Neem contact op met [naam en gegevens volgt nog]. 

Eerder gaf de app al tips aan patiënten met diabetesmedicijnen. Linda heeft diabetes en testte het

TIP-programma:

4,6 van 5 
sterren

93.000 
 

patiënten raadpleegden 

de app voor meer 

informatie over hun 

medicijnen.

Dat de app gewaardeerd wordt door onze patiënten laten de cijfers 

vanaf november 2021 tot januari 2022 mooi zien:

61.000 

 
patiënten 

gebruikt 

een inname - 

schema  

om medicijnen  

altijd op het juiste  

moment in te nemen.

“Via een tip over het innemen van mijn medicijnen,

ontdekte ik de medicijnherinnering in de app. Hoe handig!”

                                       “Ook is het fijn dat er geen moeilijke woorden worden gebruikt. Zo begrijp 

ik het beter en neem ik mijn medicijnen op de juiste manier in.”

“Quote van iemand van diabetesvereniging volgt nog”

Ook [naam] van de Diabetesvereniging Nederland is blij met onze aandacht voor veiliger gebruik 

van diabetesmedicijnen “”

88%  

van de mensen die via  

de app feedback gaf op  

de tips, liet weten deze  

als nuttig te ervaren bij 

het veiliger gebruik 

van hun medicijnen.

1/3 

van de diabetes- 

patiënten met  

de Service 

Apotheek-app  

heeft de tip 

bekeken.

Meer weten?

 

Neem contact op met Petra Hoogland! [contactgegevens volgen nog]

Als digitale assistent geeft SARA met instructiefilmpjes, uitleg in beeld en 

tekst over de medicijnen, de ziekte, bijwerkingen en hoe een patiënt goed en 

effectief inhaleert. Dit onderzoek is ter publicatie aangeboden in een weten-

schappelijk tijdschrift (welke? Volgt nog) en de resultaten laten 10% minder 

toename van longaanvallen zien. Hiermee leveren we niet alleen betere 

patiëntenzorg die onderbouwd is, maar dragen we ook bij aan doorontwikke-

ling van richtlijnen en behandelstandaarden. De SARA-studie is een van de 

eerste grote real life studie als het gaat om e-Health innovaties in de eerste 

lijn en is daarom ook internationaal op het ERS-congres gepresenteerd.

10% 
minder toename van 

exacerbaties door 

SARA

Effect: 

7.052 
controlepatiënten en 

2.400 

SARA-gebruikers

Exacerbaties gemeten 

1 jaar 
voor en 

1 jaar 
na implementatie 

SARA

Bewezen effectief dus! Het NeLL (National e Health living Lab)  

is een onafhankelijk instituut en heeft de effectiviteit van  

SARA (Service Apotheek geeft Raad en Advies) voor mensen 

met astma en COPD onderzocht.

https://www.youtube.com/watch?v=IUT3ogNU72o&feature=youtu.be
https://www.jmir.org/2022/6/e32396
https://www.youtube.com/watch?v=IUT3ogNU72o&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=IUT3ogNU72o&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=IUT3ogNU72o&feature=youtu.be
https://youtu.be/IUT3ogNU72o
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de kosten van een farmacogenetisch paspoort. 
Service Apotheek werkt hierin samen met 
hoogleraren Ron van Schaik en Maja Matic. 

Online medicijnbegeleiding via 
persoonlijk advies in de Service 
Apotheek-app
Persoonlijk advies is een functionaliteit in de 
app waar SARA onder valt. Naast SARA wordt 
er continu gezocht naar nieuwe manieren om 
patiënten ook online te begeleiden bij veilig 
medicijngebruik. Service Apotheek ontwikkelde 
daarom de functionaliteit van persoonlijk advies 
door in de app. Daarmee geeft de app geeft nu 
ook praktische tips over het gebruik van bepaalde 
medicijnen. Dit jaar ontving patiënten tips over 
de medicijnen: 
•  Metformine en SU-derivaten voor diabetes 
•  Oxycodon bij heftige pijn 
•  Inhalatiemedicijnen voor longziekten 
•  Anticonceptie  
•  En Metoprolol bij cardiologische aandoeningen 

De digitale spreekkamer: lokale 
deskundigheid én online gemak 
binnen handbereik 
Zorgconsumenten stellen nu eenvoudig hun 
vragen via de chatfunctie op de websites van de 
Service Apotheken via de digitale spreekkamer. 
De kracht van de eigen lokale apotheker en het 
gemak van online contact. Het apotheekteam of 
de apotheker beantwoordt de vragen. Er is ook 
een mogelijkheid tot beeldbellen. 

 Medicijndispensers 
Apotheek Voorzorg investeert in een 
optimale werking van dé Medicatierol in 
medicijndispensers, gedreven door ambities op 
het gebied van e-health en uitdagingen zoals 
personeelstekorten in de zorg. Het gebruik van 
medicijndispensers leidt tot minder foutmeldingen 
ten opzichte van het landelijk gemiddelde en 
betere onderlinge afspraken tussen huisarts en 
thuiszorg. Slimme medicijndispensers zijn dit jaar 
verkozen tot best practice door zowel patiënten 
als zorgverzekeraars. 

De samenwerking tussen Service Apotheek 
FarmaZorg Breda en Thebe Wijkverpleging laat 
zien dat de slimme medicijndispenser beter 
presteert onder co-regie van de apotheek. 
Nieuwsgierig naar hoe zij dit hebben aangepakt? 
Bekijk de video.

Leef.nl  
Leef.nl is in 2022 opnieuw gelanceerd. Leef.nl is 
een webshop met focus op gezondheid en zelfzorg 
in Nederland met ruim 67.000 verschillende 
producten. Onderdeel van Holland Pharma, in 

samenwerking met DA-drogisterij en Service 
Apotheek. Leef.nl is ontwikkeld vanuit de ambitie 
zowel offline als online een optimaal zorgaanbod 
te hebben, van preventieve tot palliatieve zorg.   

Duurzaamheid 
Leef.nl wil koploper blijven op het gebied van 
duurzaamheid en gaan verder waar andere 
webshops stoppen. Dit vertaalt zich naar 
diverse unieke categorieën/labels zoals ‘gifvrij’, 
‘crueltyfree’ en ‘nowaste’. Dit wordt zeer 
gewaardeerd door klanten met een gemiddelde 
score ‘uitstekend’ op trustpilot.

•  1 oktober 2022 bestond Leef.nl 10 jaar 
•  Gemiddeld 115 bestellingen per dag 
•  500 verschillende merken op de website 

Veranderende omstandigheden 
hulpmiddelen 
In maart 2021 startte ApotheekZorg met een 
pilot ter ondersteuning van de hulpmiddelenzorg. 
Een digitale oplossing genaamd Issie werd 
gelanceerd, in de vorm van een app voor 

https://www.youtube.com/watch?v=ppz2zt7AAbE&t=25s
https://nl.trustpilot.com/review/leef.nl
https://www.youtube.com/watch?v=ppz2zt7AAbE&t=25s
https://www.youtube.com/watch?v=ppz2zt7AAbE&t=25s
https://youtu.be/IUT3ogNU72o
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huisartsen en wondverpleegkundigen en een 
bestelportaal voor apothekers. Eind 2021 kwam 
de boodschap van verschillende zorgverzekeraars 
dat de patiënten niet meer door de openbare 
apotheek beleverd mocht worden. Ondanks dat 
Issie zeer gewaardeerd werd onder de gebruikers 
bleek de oplossing niet meer marktbestendig en 
is besloten de pilot te beëindigen en Issie niet 
verder door te ontwikkelen. 

Om patiënten te blijven voorzien van 
hulpmiddelenzorg is een strategische 
samenwerking met OneMed gestart. Voor een 
aantal dossiers kunnen apothekers hun patiënten 
overdragen naar ApotheekZorg en via OneMed 
worden de patiënten dan direct beleverd. 

Stoppen met roken 
Farmaceutische zorg in de apotheek 
ondersteunen met consumentenapps. Dat is één 
van de investeringen waar Mosadex Groep op 
inzet voor een toekomstbestendige apotheek. 
Stoppen met roken is immers een uitgelezen kans 
om zorg(kosten) voor te zijn. 
  

Wat is er nodig om succesvol te stoppen met 
roken? Dat vroeg ApotheekZorg zich af. Sinds 
vorig jaar krijgen cliënten digitale ondersteuning 
bij hun stoppoging met de Succesvol 
Stoppen-app. Wat de app uniek maakt? Hij is 
gericht op de positieve gezondheidseffecten van 
stoppen met roken en op het nicotinevervangende 
middel of medicijn dat de stopper gebruikt. En dat 
laatste is belangrijk voor therapietrouw. 

 DA gezondheidschecks 
De #DA Gezondheidstrailer rijdt met regelmaat 
door Nederland. Een actief promoteam 
spreekt mensen op straat aan en verleidt ze 
naar de DA Gezondheidstrailer. Daar voeren 
twee gespecialiseerd verpleegkundigen van 
ApotheekZorg de DA GezondheidsCheck uit.  
Zij meten de bloeddruk, glucose of cholesterol 
van mensen. Agelopen jaar hebben ze bij 
ruim 500 mensen deze gezondheidscontrole 
uitgevoerd. Aan de hand van de resultaten 
ontvingen zij persoonlijk advies. Samen maken 
we ons sterk om het de zorgconsument zo 
makkelijk mogelijk te maken en in te spelen op de 
preventieve rol die de lokale drogist kan spelen. 

 Digitale begeleiding in zorgtraject 
voor patiënten met ernstige 
spasticiteit en pijn 
Apps zoals Succesvol Stoppen helpen om 
zorg(kosten) te voorkomen. Maar ook in een 
langdurig zorgtraject biedt digitale ondersteuning 
veel kansen. Of het nu gaat om preventieve 
zorg, farmaceutische zorg of palliatieve 

zorg: we willen onze zorgverleners helpen 
bij een optimaal zorgaanbod. Het team van 
Care4homecare ontwikkelde met de steun van 
Mosadex Groep de eerste app van Nederland 
voor patiënten met ernstige spasticiteit of 
pijn, die een therapie volgen met intrathecale 
baclofen. De verpleegkundig specialisten zagen 
namelijk hoe deze patiënten in het ziekenhuis 
overladen werden met informatie. Dankzij de app 
krijgen patiënten de informatie nu aangeboden 
op het juiste moment in hun zorgtraject. 
Ook handig voor hun mantelzorger of andere 
zorgprofessionals. 

Uit de drie maanden durende pilotfase 
met testpatiënten bleek dat zij zich beter 
geïnformeerd voelden door het gebruik van  
de app. 


