
OPTIMALISEER 
DE CUSTOMER JOURNEY
VAN UW PATIËNTEN
MET HET DIGITALE 
WINKELREK OFFITOUCH

EN UW SOFTWARE



BESPAAR TIJD BIJ LEVERING
• Het e-voorschrift
• Click & Collect
• Betaling via smartphone

DIGITALISERING

VEREENVOUDIG HET BEHEER VAN DE OFFICINA
• Elektronische etiketten
• Voorraadbeheer (PDA)

OPWAARDEER DE KLANTBELEVING 
• Versturen van berichten
• Verspreiden van informatie
• Meerdere verkoopkanalen
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2° NIEUWE KLANTREIZEN ANALYSEREN

A. Creëer een digitale "mama/baby"-wereld
B. Plaats de digitale catalogus van een laboratorium in de kijker
C. Ruimer aanbod medische hulpmiddelen voor TH ten toon stellen
D. Stal OTC-medicijnen achter de toonbank uit

3° CONCRETE VOORBEELDEN

A. Scenario's ("Voor/Na")
B. Voordelen voor de patiënt
C. Voordelen voor de apotheker

4° CONCLUSIE

A. Samenvatting
B. Adviezen & tips
C. De aangereikte oplossingen
D. Contacten



1. DE CONTEXT

DIGITALISERING



In dit digiaal tijdperk is de klant:

+ toegankelijk

+ mobiel: almaar sneller

+ geïnformeerd: op zoek naar advies

+ nieuwe vorm sociaal contact

Internet levert een bron aan
informatie:

• 69% van de Europese
consumenten (Belgen
inbegrepen) heeft een
smartphone:

de aanraakreflex

• 50% heeft digitale tablets. 
**

A – Veranderingen in het koopgedrag van de consument

5 /
5 /

LSA commerce connecté, "De 4 "digitale sleutels" van het verkoopspunt van morgen", 09/06/2016.

** Website Digital Wallonia.be website, artikel gepubliceerd in juni 2017

1° DE CONTEXT



A - Veranderingen in het koopgedrag van de consument

6 /
6 /1° DE CONTEXT

VERTICAAL CENTRAAL HORIZONTAAL

Generatie 1960-1980:

economisch verval 

meegemaakt. 

Zelfontplooiing staat 

centraal

Digitale generatie 1980-2000: 

facebook, sms, makkelijker digitaal dan 

van persoon tot persoon.

24/7 generatie (2000 – 2020): ze 

zappen door het leven, digitale 

technologie is de norm.



Toch blijft de aankoop in de winkel
een bevoorrecht moment...

3 op 4 Belgen kopen liever in de winkel *
Volgens de site www.retis.be

7 /

L'écho, "Le belge préfère faire son shopping en centre-ville", 05/12/2016

Website DH.be website, gepubliceerd in 12/2017

1° DE CONTEXT

A - Veranderingen in het koopgedrag van de consument

http://www.retis.be/


MORGEN?18de EEUW

Eerste
digitaliseringen in 

officina

Oprichting van de 
Orde van 

Apothekers 1949

Begin van de 
industrialisering van 

geneesmiddelen

5/04/1777

"kostbare kunst

voor de mensheid"

1° DE CONTEXT

B - Veranderingen in het beroep van apotheker

En morgen...

19de EEUW 20ste EEUW 1990



GETUIGENIS #1

"Het klopt dat veel kleine apotheken failliet gaan

en dat de marges dalen.

Een patiënt vergelijkt de prijzen, vooral in Brussel... »

« Patiënten blijven niet meer trouw aan één adres"

Mathilde,
werkt nu twee jaar in een apotheek in Brabant

1° DE CONTEXT

B - Veranderingen in het beroep van apotheker

Artikel Le Soir, 19/02/2018



GETUIGENIS #2

"We zijn toegankelijker dan de dokter of het ziekenhuis".

Pascale,
werkt 33 jaar in een apotheek in Brussel

1° DE CONTEXT

B - Veranderingen in het beroep van apotheker

Artikel Le Soir, 19/02/2018



GETUIGENIS #3

"Zo gemakkelijk is het niet meer. We moeten efficiënt werken,

topadvies verstrekken »

Cathy en Jean-François,
50 jaar, 25 jaar werkzaam als apotheker

1° DE CONTEXT

B - Veranderingen in het beroep van apotheker

Artikel Le Soir, 19/02/2018



Medicijnen zullen almaar minder en minder worden terugbetaald

De verkoop van niet terugbetaalde geneesmiddelen & 
paramedische artikelen

VERANDERING / KANSEN?

"De officina-apotheek in het digitale tijdperk", LesEchos ETUDES, les enjeux, blz. 56-57; 125-160

1° DE CONTEXT

B - Veranderingen in het beroep van apotheker

« Een pessimist ziet problemen in elke

opportuniteit, een optimist ziet opportuniteiten

in elk probleem. »

Winston Churchill



Ook met alles wat de digitalisering
afremt, moet

rekening worden gehouden:

 Angst voor het onbekende

 Je job verliezen

 Je gewoontes veranderen

 Project te duur

En toch...

1° DE CONTEXT

B - Veranderingen in het beroep van apotheker



*Enquête van de coöperatie 

WELCOOP bij een testgroep van 

202 apothekers in 2017

1° DE CONTEXT

B - Veranderingen in het beroep van apotheker



1° DE CONTEXT

B - Veranderingen in het beroep van apotheker

*Enquête van de coöperatie 

WELCOOP bij een testgroep van 

202 apothekers in 2017

Ruimte te besparen

Het verkooppunt te 

moderniseren

Nieuwe diensten te 

promoten

De verkoop van 

bepaalde gamma’s 

te stimuleren

Patiënten/klanten aan 

zich te binden

Het kooptraject 

vlotter te laten 

verlopen

Teams meer 

beschikbaar te 

maken

Voor hen is digitalisering een manier om

van de ondervraagde 

apothekers meent dat de 

digitalisering niet nadelig is 

voor de menselijke relatie 

met de patiënt



1° DE CONTEXT

C – De GMW* testen ook nieuwe kooptrajecten uit

*GMW: grote en middelgrote warenhuizen

HET GROOT WARENHUIS VERSUS DE EXPERTISE VAN DE APOTHEKER?

COLRUYT KOOPT NEWPHARMA

AMAZON VERSCHUIFT 

ZIJN 

APOTHEEKPROJECT 

NAAR VOLGEND JAAR

NIEUWE CONCURRENTIE

20%
minder duur dan de 

gemiddelde prijs van de 

producten in de 

apotheek



Bij PLANET PARFUM in Brugge

WAAROM NIET IN EEN APOTHEEK?

De GMW* testen ook nieuwe kooptrajecten uit

1° DE CONTEXT

*GMW: grote en middelgrote warenhuizen

De digitale concept is geïntegreerd in de fysieke 

schappen en niet apart



Toen de schermen in de verkooppunten werden

opgesteld, was het normaal dat er mensen tussen

de schermen en de toonbank zouden staan om de 

manier van werken uit te leggen.

Bij Mac'Donalds

WAAROM ZOU DIT NIET IN EEN APOTHEEK KUNNEN?

C - De GMW* testen ook nieuwe kooptrajecten uit

1° DE CONTEXT

*GMW: grote en middelgrote warenhuizen



D - Reglementering betreffende apotheken in Europa

19 /1° DE CONTEXT

De regelgeving verandert constant en er zijn veel

aanpassingen.

Een geneesmiddel blijft echter, vanaf de vervaardiging

tot de aflevering aan de patiënt, 

onder de verantwoordelijkheid van de apotheker vallen

IS DIT GEEN GEWELDIGE KANS?

BIEDT DEZE REGELGEVING U GEEN BESCHERMING?



2. DE VERSCHILLENDE « customer
journeys"



01

02

03

04

DE VERSCHILLENDE STADIA

Adviseren

Kopen

Selecteren

Kiezen
Patiënt kiest producten, ziet
informatieberichten

Patiënt kiest ervoor om zelfstandig informatie te
raadplegen en/of een medewerker te bellen

De patiënt gaat naar de toonbank, 
haalt zijn aankopen op, krijgt advies
mee en betaalt

De patiënt vult zijn virtuele
winkelmand

2° KLANTREIS OF KOOPTRAJECT



Afhalen van bestelde producten
+ aanvullend advies aan de toonbank

Indien nodig een adviseur erbij halen 
+ productpresentatie in de winkelrekken: adviseur 3.0

Selectie van de artikelen in de digitale 
winkelschappen 

+ Lezen van vooraf opgenomen advies
1

2

3

CREËER EEN DIGITALE "MAMA/BABY"-WERELD

OFFITOUCH Aanbod

APOTHEEK 

A

2° KLANTREIS OF KOOPTRAJECT



 Zelfstandige consultatie

 Ontdekking van nieuwe producten

 Innovatieve, leuke koopbeleving

VOORDELEN VOOR DE PATIËNT

A - CREËER EEN DIGITALE "MAMA/BABY"-WERELD

23 /



 Groter aanbod uitstallen

 Adviesrol

 Statistische feedback over geraadpleegde, maar niet 

verkochte producten

A - CREËER EEN DIGITALE "MAMA/BABY"-WERELD

VOORDELEN VOOR DE APOTHEEK



Afhalen van bestelde producten 
+ aanvullend advies aan de toonbank

Indien nodig een adviseur erbij halen 
+ productpresentatie in de winkelrekken: adviseur 3.0

Selectie van de artikelen in de digitale 
winkelschappen 

+ Lezen van vooraf opgenomen advies
1

2

3

PLAATS DE DIGITALE CATALOGUS VAN 
EEN LABORATORIUM IN DE KIJKER

APOTHEEK 

B

2° KLANTREIS OF KOOPTRAJECT



VOORDELEN VOOR DE PATIËNT

B - PLAATS DE DIGITALE CATALOGUS VAN EEN 
LABORATORIUM IN DE KIJKER

 Zelfstandige consultatie

 Ontdekking van nieuwe producten

 Innovatieve, leuke koopbeleving



 Groter aanbod ten toon stallen

 Voorraad makkelijker te beheren

 Adviesrol

 Statistisch overzicht van geraadpleegde maar niet 

verkochte producten...

VOORDELEN VOOR DE APOTHEEK

B - PLAATS DE DIGITALE CATALOGUS VAN EEN 
LABORATORIUM IN DE KIJKER



Afhalen van bestelde producten 
+ aanvullend advies aan de toonbank

Indien nodig een adviseur erbij halen 
+ productpresentatie in de winkelrekken: adviseur 3.0

Selectie van de artikelen in de digitale 
winkelschappen 

+ Lezen van vooraf opgenomen advies
1

2

3

RUIMER AANBOD MEDISCHE HULPMIDDELEN TEN 
TOON STELLEN

APOTHEEK 
C

2° KLANTREIS OF KOOPTRAJECT

Zoek foto van het 
geval



VOORDELEN VOOR DE PATIËNT

C – RUIMER AANBOD MEDISCHE HULPMIDDELEN 
TENTOONSTELLEN

 Onafhankelijke raadpleging en gebruik van moderne 

ondersteuning om advies te krijgen

 Innovatieve, leuke koopbeleving



 Groter aanbod tentoonstellen

 Adviesrol

 Aanvulling of vervanging van papieren catalogi

VOORDELEN VOOR DE APOTHEEK

C – RUIMER AANBOD MEDISCHE HULPMIDDELEN 
TENTOONSTELLEN



Hij ontvangt zijn aankopen en advies aan de 
toonbank

De klant komt de apotheek binnen en gaat naar 
de toonbank 1

2

"OTC UITSTALLEN ACHTER DE TOONBANK"
Apotheek 

D

2° KLANTREIS OF KOOPTRAJECT



 De klant ziet goed georganiseerde winkelschappen

VOORDELEN VOOR DE PATIËNT

D - OTC MEDICIJNEN UITSTALLEN ACHTER DE 
TOONBANK



 Geen goederenbehandeling meer om rekken achter de 

toonbank aan te vullen

 Apotheek toont een modern imago

VOORDELEN VOOR DE APOTHEEK

D - OTC MEDICIJNEN UITSTALLEN ACHTER DE 
TOONBANK



M E T  D E  O P L O S S S I N G

3° CONCRETE #K



Op de digitaliseringstrein springen
naar aanleiding van verbouwingswerken

in de apotheek

DOELSTELLING



#KCONCREET 1

1 - INZETTEN OP DIGITALISERING



 Beleef nieuwe manieren om op een

leuke manier inkopen te doen

 Om nieuwe producten te ontdekken

 Op de hoogte te blijven van nieuwe

producten

 Gevoel van autonomie

 Toon een ultra-modern en 

vooruitstrevend beeld van de apotheek

 Onderscheid uzelf van de concurrentie

 Vergroot de displaycapaciteit van het 

verkooppunt

 Toon producten die niet per se op 

voorraad zijn

 Statistieken

VOORDELEN VOOR 
DE APOTHEKER

VOORDELEN VOOR 
DE PATIËNT

OFFITOUCH



Stel apotheekdiensten en
promoties op één plaats

in de kijker

DOELSTELLING



#KCONCREET 2

2 - PLAATS DIENSTEN & PROMOTIES IN DE KIJKER



 Ontdek het ruimer aanbod van de 

apotheek

 Vind alle promoties van de apotheek op 

één plaats zonder op posters te moeten

zoeken

VOORDELEN VOOR 
DE APOTHEKER

VOORDELEN VOOR 
DE PATIËNT

OFFITOUCH

 De klanten informeren over alle

mogelijkheden van de diensten die het

team van de apotheek te bieden heeft

 Het cliënteel een nieuwe manier leren

kennen om de promoties van de 

apotheek te ontdekken



Toon de babymelkdozen
virtueel

DOELSTELLING



#KCONCREET 3

VOOR NA

3 - TOON DE BABYMELKDOZEN VIRTUEEL



VOORDELEN VOOR 
DE APOTHEKER

VOORDELEN VOOR 
DE PATIËNT

OFFITOUCH

 Er wordt niets meer gestolen in de 

rekken

 Geen lege rekken meer en geen

goederenbehandeling meer om rekken

aan te vullen

 Een nieuwe "customer journey" 

aanbieden

 Geen wachttijd meer aan de toonbank

 Gevoel van autonomie

 Het volledige aanbod bekijken

 Verwante producten bekijken



4

ONTWIKKEL UW TRAJECT IN DE APOTHEEK

4. CONCLUSIE



A - SAMENVATTING

4 CONCLUSIE

Al deze "klantreizen" hebben meerdere punten gemeenschappelijk.
Ze maken het mogelijk om:

• een nieuwe relatie met uw patiënten op te bouwen

• gehoor te geven aan de behoeften van de consumenten die een nieuwe

apotheekbeleving willen

• uw verkooppunt te moderniseren

• producten en diensten tentoon te stellen die u 

in de kijker wil plaatsen en waar u uw klanten kennis mee wil laten maken

• u nieuwe meetinstrumenten aan te bieden

• kennis te nemen van de bevindingen van de patiënten over uw verkooppunt



A - SAMENVATTING

4 CONCLUSIE

Onze digitale oplossingen maken het mogelijk om:

 een nieuwe relatie met uw klanten op te bouwen

 uw verkooppunt te moderniseren

 producten en diensten te tonen die 

 u in de kijker wil plaatsen en waar u uw klanten kennis mee wil laten maken

 u nieuwe meetinstrumenten aan te bieden

 Kennis te nemen van de bevindingen van uw patiënten over het verkooppunt

 en het team van de officina



B - ADVIES

4 CONCLUSIE

Advies:

 Definieer uw digitale doelstelling

 Neem uw team op in het project

 Vergeet de R in SMART niet

 Begin met één doel, probeer niet alles ineens te doen

 Neem laboratoria op in uw projecten

 Verwelkom uw patiënten persoonlijk in de buurt van uw digitale 

systemen en leer hen hier gebruik van te maken



C - DE AANGEREIKTE OPLOSSINGEN

4 CONCLUSIE

Met OffiTouch

 Toepassing in combinatie met uw officinabeheersoftware

 Prijs en voorraad verbonden met uw digitaal systeem

 Het virtueel winkelmandje wordt opgehaald aan de toonbank

 Inhoud aansturen vanaf een backoffice-werkplek

 Opleiding, installatie en ondersteuning door een team dat u al kent

 Informatie krijgen over de meest bezochte pagina's en producten

 Meertalige toepassing



D - CONTACTINFORMATIE

4 CONCLUSIE

BRUSSELS / VLAANDEREN

Xavier De Cocklaan, 72-1
B-9831 Sint-Martens- Latem

Tel. : +32 (0)9 240 15 30
Fax : +32 (0)71 78 42 44

info@sabco.be
www.sabco.be

DOCHTERONDERNEMING WELCOOP

DE COÖPERATIEVE

- 100% EIGENDOM VAN APOTHEKERS -

mailto:info@sabco.be


Beheer Boek van Bernard Bourigeaud en Jacques Brun

DE GROOTSTE SUCCESSEN ZIJN 

VAAK EENVOUDIGE IDEEËN



DANK U VOOR UW 
AANDACHT


