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In deze rubriek wordt de methodologie besproken die gehanteerd werd bij de uitvoering van dit onderzoek.

Methodologie
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Om te weten te komen hoe de burger van Vlaams-Brabant denkt over zijn huisapotheek en waar voor die huisapotheek opportuniteiten zijn, werd een 
vragenlijst opgesteld (zie bijlage).

Deze vragenlijst werd zowel digitaal (78,2%) als face to face (21,8%) afgenomen. In totaal namen 1429 respondenten deel aan het onderzoek. Om de 
steekproef representatief te houden op geslacht, leeftijd en opleidingsniveau werden 1000 respondenten voor analyse weerhouden.

De bevraging liep van 8 november tot 5 december 2021.

De digitale verspreiding gebeurde onder meer via:
• Facebookgroepen van de gemeentes van Vlaams-Brabant (Gij zijt van …, Durf te vragen …)
• Sportverenigingen en andere vrijetijdsverenigingen
• Seniorenverenigingen
• Groepen verbonden aan politieke partijen
• Verenigingen van mensen met huisdieren
• Werknemers van bouwbedrijven en groendiensten
• Toerisme Vlaams-Brabant
• Zoekertjes

De face to face bevraging gebeurde in volgende gemeentes:
• Verstedelijkt gebied: Leuven/ Tienen/ Asse/ Halle/ Zaventem
• Rand van de stad: Rotselaar/ Bierbeek/ Kortenberg/ Meise/ Ternat
• Platteland: Lubbeek/ Aarschot/ Hoegaarden /Londerzeel /Tervuren
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In dit deel van het rapport worden de bevraagde respondenten beschreven aan de hand van een aantal 
socio-demografische gegevens. Deze gegevens worden verder in het rapport ook gebruikt om na te gaan wat 
bepalend is voor de mening van de respondent en om de resultaten van het onderzoek te verfijnen en vervolledigen. 

Profiel
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Wat ben je?

De steekproef bevat iets meer mannen dan vrouwen, maar is representatief voor de verdeling over beide geslachten. Dit betekent dat in de globale resultaten 
mannen en vrouwen op een correcte manier vertegenwoordigd zijn. Wanneer mannen en vrouwen een verschillend standpunt hebben, zullen deze 
verschillen in het rapport besproken worden.

In het onderzoek wordt gewerkt met drie leeftijdscategorieën. Deze hangen samen met de verschillende fasen in het leven van de respondent. Ook hier 
wordt de gewenste representativiteit gehaald. Dat wil zeggen dat de visie van de respondenten in verschillende leeftijdscategorieën op een correcte manier 
doorgerekend wordt in de algemene onderzoeksresultaten. Wanneer de verschillende respondenten verschillend denken over bepaalde aspecten van hun 
thuisapotheek, zal dieper ingegaan worden op die verschillen.

minimum: 20 jaar
maximum: 99 jaar
gemiddelde: 51 jaar

Wat is je leeftijd?
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Wat is je hoogst behaalde diploma?

Het derde criterium waarop representativiteit nagestreefd wordt, is de scholingsgraad van de bevraagde respondenten. Laag geschoolde respondenten zijn 
respondenten die geen diploma middelbaar onderwijs hebben, midden geschoolde respondenten hebben een diploma secundair onderwijs en hoog 
geschoolde respondenten hebben hogere studies afgewerkt, al dan niet universitair.
Ook hier kan gesteld worden dat de mening van de verschillende scholingsgraden correct wordt vertegenwoordigd in de algemene resultaten van het 
onderzoek. Ook hier zal nagegaan worden of het opleidingsniveau van de respondent bepaalt hoe zijn visie is op de apotheek. Indien dit het geval is, zullen 
de verschillende standpunten bekeken worden.
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Deze kaart geeft aan waar de respondenten in Vlaams-Brabant werden bevraagd. 
20% van de respondenten geeft aan te wonen  in de stad, 35% in de rand van de stad en 45% woont daarbuiten. Hierbij moet 
wel opgemerkt worden dat wat respondenten aangeven niet noodzakelijk overeenkomt met de manier waarop verstedelijkt 
gebied en niet-verstedelijkt gebied door de overheid wordt bepaald.



de apotheek van de toekomst

8

In dit deel van het rapport worden de bevraagde respondenten beschreven op basis van hun apotheekbezoek. Ook 
hier worden groepen gecreëerd die verder in het rapport met mekaar vergeleken kunnen worden om een beter en 
vollediger inzicht te krijgen in de resultaten. 

Apotheekbezoek



de apotheek van de toekomst

9

Hoe vaak ga je naar een lokale apotheek?

De bevraagde respondenten bezoeken vrij vaak een lokale fysieke apotheek. Meer dan 80% bezoekt minstens meerdere keren per jaar een apotheek, een kleine 
minderheid gaat wekelijks of vaker. 

Verder in het rapport zal gekeken worden of de frequentie van het bezoek mee bepaalt hoe de respondent naar de huisapotheek kijkt. Wanneer een verschillende 
frequentie zorgt voor een verschillende visie, zal dit verschil verder toegelicht worden. 

Voor deze verdere analyse worden 3 groepen gecreëerd: respondenten die de apotheek vaak bezoeken, dat wil zeggen minstens enkele keren per maand, respondenten 
die de apotheek minder vaak bezoeken, dat wil zeggen enkele keren per jaar, en respondenten die de apotheek niet vaak bezoeken, dat wil zeggen minder dan 1 keer per 
jaar of nooit. Het aantal categorieën wordt gereduceerd om voldoende grote groepen te kunnen vergelijken.

Hoe vaak ga je naar een lokale apotheek?
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Hoe vaak ga je naar een lokale apotheek?

Uit bovenstaande grafieken blijkt dat vrouwen vaker de apotheek bezoeken dan mannen. Dit is niet zo’n opmerkelijke conclusie aangezien vrouwen ook vaker de 
verantwoordelijke zijn voor de andere aankopen van het gezin.

mannen

vrouwen

Hoe vaak ga je naar een lokale apotheek?
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Hoe vaak ga je naar een lokale apotheek?

Ook de leeftijd van de respondent speelt uiteraard mee in de frequentie van het apotheekbezoek. De jongste respondenten zijn het minst vertegenwoordigd in de groep die het vaakst naar 
de apotheek gaat, de oudste respondenten zijn daar het meest vertegenwoordigd.
Oudere respondenten hebben niet vaker een huisapotheek dan jongere respondenten.

Opleidingsniveau bepaalt niet mee hoe vaak een respondent de apotheek bezoekt en ook niet of een respondent een huisapotheek heeft.

35-64

20-34

>= 65

Hoe vaak ga je naar een lokale apotheek? Hoe vaak ga je naar een lokale apotheek?
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Heb je een huisapotheek?

89% van de bevraagde apotheekbezoekers gaat meestal naar dezelfde lokale fysieke apotheek en heeft m.a.w. een huisapotheek.

Uit verdere analyse blijkt dat respondenten trouwer zijn aan hun huisapotheek naarmate ze vaker de apotheek bezoeken. Bij respondenten die vaak een apotheek 
bezoeken, dat wil zeggen minstens enkele keren per maand, loopt dit percentage zelfs op tot 92%.

De redenen waarom apotheekbezoekers telkens terugkeren naar dezelfde apotheek komen verder in het rapport aan bod.
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Heb je een huisapotheek?

Aangezien respondenten vaker een huisapotheek hebben naarmate ze vaker de apotheek bezoeken, hebben vrouwen ook vaker een huisapotheek dan mannen. Tot 94% 
van de vrouwen bezoekt telkens dezelfde apotheek.

mannen

vrouwen

Heb je een huisapotheek?
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Redenen om altijd voor dezelfde apotheek te kiezen?

De belangrijkste reden om altijd naar dezelfde apotheek te gaan is de ligging van de apotheek. Mensen kiezen voor een apotheek omdat die dichtbij ligt. Ook het feit dat 
de apotheek de medische achtergrond kent van de bezoeker, de deskundigheid, de vriendelijkheid en behulpzaamheid van de apotheker spelen een belangrijke rol in de 
keuze voor een apotheek. Daarnaast worden ook gewoonte, vertrouwen, goede service en het gebruik van een klantenkaart opgesomd. Een klein deel van de 
respondenten geeft de parking en openingsuren aan als verantwoording van zijn keuze.

De redenen die het meest aangehaald worden om niet telkens voor dezelfde apotheek te kiezen zijn het feit dat gekozen wordt voor een apotheker ergens onderweg van 
en naar het werk, andere openingsuren en de beschikbaarheid van bepaalde producten.



de apotheek van de toekomst

15

Behoort deze apotheek tot een keten?

Ongeveer drie kwart van de apotheekbezoekers is er zeker van de huisapotheek niet tot een keten behoort, 15% weet dat eigenlijk niet.

De huisapotheek wordt vooral bezocht voor geneesmiddelen die op voorschrift zijn. Een derde van de apotheekbezoekers heeft het afgelopen jaar ook andere producten 
dan geneesmiddelen in de apotheek gekocht.   

Wat heb je in die lokale apotheek het afgelopen jaar gekocht?
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Hoe vaak koop je bij een online apotheek?

Respondenten doen beduidend minder vaak aankopen bij een online apotheek. 70% van de respondenten doet dit minder dan 1 keer per jaar of nooit. Dit is natuurlijk 
deels te verklaren vanuit het feit dat geneesmiddelen op voorschrift niet in een online apotheek verkrijgbaar zijn.

Niet-geneesmiddelen worden vaker gekocht dan geneesmiddelen waarvoor geen voorschrift nodig is.

Wat heb je online het afgelopen jaar gekocht?
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Hoe vaak koop je bij een online apotheek?

Ook hier wordt duidelijk dat vrouwen vaker aankopen dan mannen. 21% van de vrouwen koopt meerdere keren per jaar of zelfs meerdere keren per maand in een online 
apotheek, bij de mannen is dat slechts 15%. 

mannen

vrouwen

Hoe vaak koop je bij een online apotheek?
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Hoe vaak koop je bij een online apotheek?

Wanneer de leeftijdscategorieën naast mekaar worden geplaatst, blijkt dat voor deze productcategorie niet de jongste categorie het meest actief is online, maar de middelste. 21% van de 
respondenten tussen 35 en 64 jaar oud bezoekt minstens enkele keren per jaar een online apotheek, bij de jongste respondenten is dit slechts 16%. De oudste respondenten zijn de minst 
frequente bezoekers van een online apotheek. 12% van de 65-plussers bezoekt minstens enkele keren per jaar een online apotheek.

Het bezoeken van een online apotheek hangt niet samen met het opleidingsniveau van de respondent.

Hoe vaak koop je bij een online apotheek? Hoe vaak koop je bij een online apotheek?

35-64

20-34

>= 65
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In dit deel van het rapport wordt weergegeven hoe tevreden apotheekbezoekers zijn over hun huisapotheek en of de 
huisapotheek is wat ze verwachten. Op deze manier wordt een beeld geschetst van mogelijke verbeterpunten voor 
de apotheek. 

De tevredenheid wordt gemeten op een 4-puntenschaal: helemaal niet goed, niet goed, goed en zeer goed. De 
verwachtingen worden gemeten op een 3-puntenschaal: minder dan verwacht, zoals verwacht, beter dan verwacht.

De (huis)apotheek
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Beoordeling van de huisapotheek

De Vlaamse apotheekbezoeker is duidelijk zeer tevreden over zijn (huis)apotheek. Het is duidelijk dat de scores ‘goed’ en ‘zeer goed’ bij de beoordeling van alle bevraagde items 
overwegen. Het meest tevreden is de apotheekbezoeker over de bereikbaarheid van de apotheek. De gemiddelde score is 3,69 op 4.
Het enige aspect waarover de apotheekbezoeker bedenkingen heeft, is de mate waarin de inrichting van de apotheek zorgt voor voldoende privacy (gemiddelde score 2,75 op 4). Dat 
dit een tekortkoming is bij veel apotheken blijkt ook duidelijk uit de commentaren die de respondenten gaven bij hun lagere score op dat aspect.

Dat apotheken het goed doen blijkt ook uit de grafiek van de verwachtingen. Voor alle aspecten scoren apotheken vooral zoals verwacht, maar ook dikwijls beter dan verwacht. De 
privacy in de apotheek is een werkpunt. Dit aspect scoort het minst goed en ook minder dan respondenten verwachten. Ook de digitale bereikbaarheid scoort voor 12% van de 
respondenten beneden de verwachtingen. De telefonische bereikbaarheid en de fysieke bereikbaarheid scoren voor bijna niemand minder dan verwacht.

3,69

3,40

2,75

3,36

3,39

3,07

Verwachtingen ten opzichte van de huisapotheek
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In bovenstaande grafiek worden de beoordeling en de verwachting gecombineerd. In de grafiek staat de groene zone voor ‘zeer goed’, de blauwe zone 
voor ‘goed, de roze zone voor ‘niet goed’ en de rode zone voor ‘helemaal niet goed’. De verschillende tinten binnen de zone geven aan of deze score 
minder, zoals of beter is dan de respondent eigenlijk verwacht van de apotheek. 
Het is zeer duidelijk dat de scores ‘goed’ meestal zijn wat de respondent verwacht. Wanneer een score ‘zeer goed’ gegeven wordt, overtreft de 
apotheek vaak de verwachtingen van de apotheekbezoeker.
Uit de grafiek blijkt ook dat voor de aspecten ‘privacy’ en ‘digitale bereikbaarheid’ de score ‘niet goed’, niet altijd betekent dat de apotheek de 
bezoeker teleurstelt. Deze lagere score is dan toch voor een deel van de bezoekers ‘zoals verwacht’.
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niet goed goed zeer goed gemiddelde

3,42
3,27

3,45
3,32

3,10
3,07

Vrouwen zijn tevredener dan mannen. Het verschil tussen de score van de mannen en de vrouwen bedraagt ongeveer 0,2 punten op een schaal van 1 tot 4. 
Mannen en vrouwen geven eenzelfde iets lagere score voor de privacy in de apotheek. Daar is geen significant verschil in tevredenheidsscore.

3,76
3,56

3,42
3,28

mannen

vrouwen

Beoordeling van de huisapotheek
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minder dan verwacht zoals verwacht beter dan verwacht

Vrouwen waarderen de apotheek meer dan mannen wat betreft de bereikbaarheid, de openingstijden en de telefonische bereikbaarheid. 
Voor de digitale bereikbaarheid en de toegankelijkheid zijn vrouwen zowel meer vertegenwoordigd bij de groep die vindt dat de apotheek minder goed scoort dan verwacht en de groep die 
vindt dat de apotheek beter scoort dan verwacht.

mannen

vrouwen

Verwachtingen ten opzichte van de huisapotheek
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Voor 5 van de 6 aspecten bepaalt de leeftijd van de apotheekbezoeker mee hoe tevreden de bezoeker is. De tevredenheid over de toegankelijkheid is voor alle leeftijdscategorieën hetzelfde. 
Voor de andere aspecten blijkt dat, behalve voor het aspect bereikbaarheid, de tevredenheid toeneemt naarmate de bezoeker van de apotheek ouder is.

De digitale bereikbaarheid, de privacy en de openingstijden vormen vooral voor de jongste respondenten een probleem.

3,70
3,68
3,58

3,00
2,74
2,66

3,51
3,34
3,19

3,50
3,39
3,27

3,22
3,12
2,87

35-64

20-34

>= 65

Beoordeling van de huisapotheek

niet goed goed zeer goed gemiddelde
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minder dan verwacht zoals verwacht beter dan verwacht

Uit de vorige grafiek blijkt dat de digitale bereikbaarheid, de privacy en de openingstijden vooral voor de jongste respondenten een probleem vormen. In deze grafiek wordt duidelijk dat de 
apotheek daarmee voor de jongste respondenten ook vaker onder de verwachtingen scoort. 

35-64

20-34

>= 65

Verwachtingen ten opzichte van de huisapotheek
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midden opgeleid

laag opgeleid

hoger opgeleid

Over 2 aspecten denken hoger, midden en laag opgeleide respondenten anders.

Hoger opgeleide respondenten zijn beduidend minder tevreden over de privacy in de apotheek en over de digitale bereikbaarheid van de apotheek. Midden opgeleide respondenten hebben 
het minst een probleem met de privacy, laag opgeleide respondenten hebben het minst een probleem met de digitale bereikbaarheid.

2,70

2,87

3,87

3,01

3,11

3,27

Beoordeling van de huisapotheek

niet goed goed zeer goed gemiddelde
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minder dan verwacht zoals verwacht beter dan verwacht

Voor deze 2 aspecten scoort de apotheek dan vaker ook onder de verwachting bij de hoog opgeleide respondenten. 

Verwachtingen ten opzichte van de huisapotheek

midden opgeleid

laag opgeleid

hoger opgeleid
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3,56
3,63
2,73

minder vaak

niet vaak

vaak

Hoe vaker de respondenten de apotheek bezoeken, hoe tevredener ze zijn over hun apotheek

2,75
2,71
2,87

3,27
3,25
3,46

3,23
3,31
2,49

2,94
3,02
3,18

niet goed goed zeer goed gemiddelde

Beoordeling van de huisapotheek
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Hoe vaker de respondenten de apotheek bezoeken, hoe meer de apotheek de verwachtingen van de bezoekers overtreft. Dit geldt vooral voor de toegankelijkheid van de apotheek, de 
openingstijden en telefonische bereikbaarheid.

minder dan verwacht zoals verwacht beter dan verwacht

minder vaak

niet vaak

vaak

Verwachtingen ten opzichte van de huisapotheek
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In dit deel van het rapport komen de tevredenheid over en de verwachtingen ten aanzien van de medewerkers van 
de apotheek aan bod, met de bedoeling verbeterpunten voor de apotheek af te leiden.

Ook hier wordt de tevredenheid gemeten op een 4-puntenschaal: helemaal niet goed, niet goed, goed en zeer goed. 
De verwachtingen worden gemeten op een 3-puntenschaal: minder dan verwacht, zoals verwacht, beter dan 
verwacht. 

De medewerkers
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3,69

3,60

3,51

3,53

2,95

Uit deze grafieken kan afgeleid worden dat apotheekbezoekers meer dan tevreden zijn over de medewerkers van de apotheek. De scores ‘goed’ en ‘zeer goed’ overwegen ook hier. 
Het meest tevreden zijn de respondenten over de begrijpelijkheid van de uitleg die ze krijgen (gemiddelde score 3,69) en over het advies dat gegeven wordt wanneer ze niet-
voorgeschreven medicatie nodig hebben (gemiddelde 3,60). Met deze goede scores scoren de medewerkers van de apotheek meestal zoals verwacht, maar vaak ook beter dan 
verwacht.

Het minst tevreden zijn de respondenten over de mate waarin de huisapotheker op de hoogte is van hun gezondheidstoestand (gemiddelde score 2,95). Ruim een kwart vermeldt dat 
de apotheker hun gezondheidstoestand niet goed kent. Dat dit niet echt een groot probleem vormt voor de bezoeker, blijkt uit het feit dat slechts 4% ook vindt dat de 
apotheekmedewerker daar beneden zijn verwachtingen scoort.

Beoordeling van de medewerkers Verwachtingen ten opzichte van de medewerkers
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In bovenstaande grafiek worden opnieuw de beoordeling en de verwachting gecombineerd. In de grafiek staat de groene zone voor ‘zeer goed’, de 
blauwe zone voor ‘goed, de roze zone voor ‘niet goed’ en de rode zone voor ‘helemaal niet goed’. De verschillende tinten binnen de zone geven aan of 
deze score minder, zoals of beter is dan de respondent eigenlijk verwacht van de apotheek. 
De scores ‘goed’ zijn meestal wat de respondent verwacht. Voor een heel kleine groep scoort de apotheekmedewerker daarmee zelfs boven de 
verwachtingen. Wanneer een score ‘zeer goed’ gegeven wordt, overtreft de apotheek vaak de verwachtingen van de apotheekbezoeker.
Uit de grafiek blijkt ook dat het feit dat de apotheekmedewerker de gezondheidstoestand van de bezoeker niet goed kent, meestal geen probleem 
vormt. Deze kennis blijft zoals verwacht door de bezoeker: ‘de apotheekmedewerker kent mijn gezondheidstoestand niet en ik verwacht dat ook niet’.
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3,55
3,39

3,56
3,42

3,03
2,80

3,71
3,63

3,63
3,50

Over de apotheekmedewerkers zijn vrouwen tevredener dan mannen. De scores liggen gemiddeld 0,1 tot 0,2 punten hoger op een schaal van 1 tot 4.

mannen

vrouwen

niet goed goed zeer goed gemiddelde

Beoordeling van de medewerkers 
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minder dan verwacht zoals verwacht beter dan verwacht

De apotheekmedewerkers scoren voor vrouwen vaker beter dan verwacht dan voor mannen. Dat geldt voor het advies dat apotheekmedewerkers geven bij niet-voorgeschreven medicatie, 
de persoonlijke oplossing die de medewerkers proberen te vinden en de kennis van de gezondheidstoestand. 

mannen

vrouwen

Verwachtingen ten opzichte van de medewerkers
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niet goed goed zeer goed

35-64

20-34

>= 65

De apotheekmedewerkers krijgen de hoogste scores van de oudste respondenten. De jongere respondenten geven duidelijk minder vaak de score ‘zeer goed’ en vaker de score ‘niet goed’.

Qua verwachtingen naar de apotheekmedewerkers toe is er geen significant verschillen tussen de verschillende leeftijdsgroepen. Apotheekmedewerkers scoren volgens alle leeftijdsgroepen 
zoals verwacht en vaak ook beter dan verwacht.

Wanneer respondenten met een verschillend opleidingsniveau met mekaar vergeleken worden, blijkt er enkel een verschil in tevredenheid over de kennis die de apotheekmedewerker heeft 
van de gezondheid van de bezoeker. Hoe hoger de respondent is opgeleid, hoe meer hij denkt dat de apotheker zijn gezondheidstoestand niet goed kent (35,3% t.o.v. 21,6% van de laag 
opgeleiden) en hoe minder hij aangeeft dat de apotheker daar beter dan verwacht scoort (12,7% t.o.v. 29,8% van de laag opgeleiden).

Beoordeling van de medewerkers 
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niet goed goed zeer goed

Hoe vaker de respondent de apotheek bezoekt, hoe tevredener de respondent is. Dit geldt voor alle gemeten aspecten van de apotheekmedewerkers.

3,50
3,63
2,74

3,46
3,51
3,64

3,30
3,41
3,57

3,32
3,45
3,58

2,53
2,69
3,21

Beoordeling van de medewerkers

minder vaak

niet vaak

vaak
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minder dan verwacht zoals verwacht beter dan verwacht

Het zoeken naar een persoonlijke oplossing  en de kennis van de gezondheidstoestand scoren bij de respondenten die het meest frequent naar de apotheek gaan, vaker beter dan verwacht 
dan bij de respondenten die minder vaak naar de apotheek komen.  

Verwachtingen van de huisapotheek

minder vaak

niet vaak

vaak
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In dit deel van het rapport wordt bekeken in welke mate de apotheekbezoeker zijn huisapotheker beschouwt als een 
vertrouwenspersoon en in welke mate deze bezoeker dat ook verwacht.

De mate waarin de bezoeker zijn huisapotheker ziet als een vertrouwenspersoon wordt gemeten op een 
4-puntenschaal: helemaal niet, niet, een beetje en heel zeker. De verwachtingen worden gemeten op een 
3-puntenschaal: minder dan verwacht, zoals verwacht, beter dan verwacht. 

Vertrouwenspersoon
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Vertrouwenspersoon verwachting

Twee derden van de apotheekbezoekers zijn van mening dat de 
apotheker in zekere mate tot heel zeker een vertrouwenspersoon is. Een 
kwart van de apotheekbezoekers vindt dat niet echt en ruim 10% vindt 
dat de apotheker helemaal geen vertrouwenspersoon voor hem is.
De gemiddelde score bedraagt hier 2,85 op 4.

Doet de apotheker het met deze scores slecht? Uit de grafiek van de 
verwachtingen blijkt van niet. De apotheker scoort voor 97% van de 
respondenten zoals verwacht of beter dan verwacht.

Vertrouwenspersoon beoordeling



de apotheek van de toekomst

40

Dat wordt ook duidelijk in de grafiek die beoordeling en verwachting combineert. Wanneer respondenten vinden dat de apotheek ‘een beetje’ een 
vertrouwenspersoon voor hen is, is dat meestal ook wat ze verwachten. Wanneer respondenten vinden dat hun huisapotheker ‘heel zeker’ een 
vertrouwenspersoon is voor hen, scoort de apotheker vaker boven hun verwachtingen.
Wanneer de respondent aangeeft de apotheker niet of helemaal niet te beschouwen als een vertrouwenspersoon, vormt dat blijkbaar geen echt 
probleem omdat de apotheker daarmee in de meeste gevallen toch scoort zoals de respondent verwacht.
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Vrouwen beschouwen hun apotheker meer als een vertrouwenspersoon dan mannen.

Beoordeling van de apotheker als vertrouwenspersoon
mannen

vrouwen
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Vrouwen vinden ook meer dan mannen dat hun huisapotheker beter scoort dan verwacht.

mannen

vrouwen

Verwachting van de apotheker als vertrouwenspersoon
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Hoe ouder de respondent, hoe meer de apotheekmedewerker een vertrouwenspersoon wordt voor hem. Jongere respondenten ervaren deze vertrouwensband nog veel minder.  Bij de 
oudere respondenten zegt 82% de apotheker minstens een beetje als vertrouwenspersoon te beschouwen, bij de jongere respondenten is dat maar 48%. Toch scoort de 
apotheekmedewerker daarmee voor alle leeftijdsgroepen zoals ze het verwachten.

Beoordeling van de apotheker als vertrouwenspersoon

35-64

20-34

>= 65
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Hoe hoger opgeleid de respondent is, hoe minder de apotheekmedewerker als een vertrouwenspersoon wordt gezien (57% minstens een beetje). Lager opgeleide respondenten ervaren 
deze vertrouwensband nog veel sterker (75% minstens een beetje). Maar ook hier is het belangrijk te weten dat de apotheker daarmee wel scoort zoals de apotheekbezoeker verwacht, wat 
zijn opleidingsniveau ook is.

Beoordeling van de apotheker als vertrouwenspersoon

midden opgeleid

laag opgeleid

hoger opgeleid
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Uit deze grafieken kan afgeleid worden dat de vertrouwensband tussen de apotheekbezoeker en de apotheker groeit naarmate de bezoeker vaker in de apotheek komt.    

minder vaak

niet vaak

vaak

Beoordeling van de apotheker als vertrouwenspersoon
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Hoe vaker de respondent bij de huisapotheker komt, hoe meer hij vindt dat de apotheker zijn verwachtingen overtreft. .

Verwachting van de apotheker als vertrouwenspersoon

minder vaak

niet vaak

vaak
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Hoe profileert de apotheker zich en hoe zou hij/zij zich moeten profileren? Dit deel van het rapport schetst een beeld.
Waar de apotheker zich nu situeert en waar hij zich zou moeten situeren wordt telkens gemeten op een 
10-puntenschaal waarvan het ene uiteinde (score 0) toegekend werd aan verkoper en het andere uiteinde (score 10) 
aan verzorger. 

Verkoper <-> Verzorger 
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Beoordeling 

Op de schaal verkoper-verzorger scoort de apotheker nu gemiddeld 6,17. Dat wil zeggen dat respondenten van mening zijn dat de apotheker nu al meer een 
verzorger is dan een verkoper. Toch scoort de apotheker daarmee niet goed genoeg, aangezien respondenten verwachten dat deze positie nog verder 
opschuift richting verzorger naar een gemiddelde score van 7,06.
De argumenten die ze daarvoor hebben worden verder samengevat weergegeven.

Mannen (score 5,69), jongere respondenten (score 5,61), hoger opgeleiden (score 5,98) en respondenten die niet vaak (score 4,74) een apotheek bezoeken, 
beschouwen de apotheker het minst als een verzorger.  Vrouwen (score 6,60) , ouderen (score 6,86) , laag opgeleiden (score 6,72) en respondenten die de 
apotheek vaak (score 6,75) bezoeken beschouwen de apotheker het meest als een verzorger. Maar alle groepen vinden dat deze positie nog verder moet 
opschuiven in de richting verzorger. De gewenste verschuiving bedraagt ongeveer een punt op de 10-puntenschaal.

Verwachting 
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Redenen om de apotheker meer als verzorger te zien 

De apotheker wordt door de respondenten meer beschouwd als een verzorger dan als een verkoper. Bovendien vinden respondenten dat de apotheker nog 
verder richting verzorger zou moeten opschuiven. De redenen die de apotheekbezoekers aanhalen daarvoor zijn het feit dat de apotheker professioneel 
advies moet kunnen geven met oog voor natuurlijke of generische alternatieven en gericht op de persoonlijke vraag van de apotheekbezoeker. Winstbejag 
mag geen rol spelen in de aangeboden oplossing.
Apothekers worden beschouwd als deskundigen met een uitgebreide kennis van medicatie en verzorging. Ze zouden in staat moeten zijn om de basiszorg te 
verlenen en samen te werken met de artsen voor het opvolgen van behandeling en medicatie. 
Apothekers hebben een grote verantwoordelijkheid aangezien ‘het toch gaat over de gezondheid’ van de respondent. Ze maken meer tijd vrij om te luisteren 
naar de bezoekers van hun apotheek. 
Dat de apotheek geen gewoon verkooppunt is, zou voor sommige respondenten ook moeten blijken uit het feit dat de apotheek zich beperkt tot het 
aanbieden van zorgproducten en geen reclame maakt voor allerlei producten.
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In dit deel van het rapport wordt gekeken naar taken die de apotheker in de toekomst eventueel zou kunnen 
overnemen. Op die manier zou de apotheker kunnen evolueren naar een coach die samen met alle andere betrokken 
partijen kan instaan voor de gezondheid van de bevolking.

De gezondheidscoach
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geen mening

ja

Meer dan drie kwart van de bevraagden geeft aan dat het de taak van een apotheker is om te bewaken of de genomen medicatie veilig is en om te informeren over mogelijke 
vaccins. Meer dan de helft van de respondenten ziet het ook als de taak van de apotheker om te informeren over preventieve gezondheidstesten, om door te sturen naar een 
andere zorgverstrekker, om de medicatie van een klant bij te houden en hem te voorzien van een medicatie-overzicht en om apart in gesprek te gaan met de klant over het gebruik 
van geneesmiddelen. Opvallend is ook dat 1 op 2 respondenten aangeeft dat de apotheker toegang mag krijgen tot het GMD.
Respondenten zitten minder te wachten op tips voor een gezondere levensstijl, opvolging van de behandeling, controle op het correct innemen van de medicatie en commentaar 
op de levensstijl. Respondenten vinden het ook minder de taak van de apotheek om zelf te beslissen over het verlengen of vernieuwen van medicatie voor een chronische 
aandoening, ook al is daar voor sommige respondenten wel nood aan, wat blijkt uit de commentaren die respondenten geven.
Slechts een minderheid van de respondenten verwacht van een apotheker dat hij zich gaat bezighouden met het klaarzetten van de medicatie in een pillendoos.
Uit de grafiek blijkt ook duidelijk dat veel respondenten nog twijfelen over de rol die de apotheker in de toekomst mag krijgen.

Wat verwacht je van de apotheker? 
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Mannen en vrouwen zijn het niet altijd eens als het gaat over de taken van een apotheker. Mannen verwachten meer informatie over vaccins, geven gemakkelijker 
toestemming om het GMD te bekijken en vinden eerder dan vrouwen dat een apotheker de mogelijkheid moet krijgen om de medicatie van een chronisch zieke patiënt 
zelf te verlengen of vernieuwen.
Vrouwen verwachten dan weer eerder dat een apotheker de veiligheid van de medicatie bewaakt en ook bijhoudt welke medicatie allemaal genomen wordt. Ze 
verwachten ook iets meer tips voor een gezondere levensstijl.
Opvallend is ook dat vrouwen vaker geen mening hebben en dus meer twijfelen aan de rol van de apotheker.

ja-mannen

ja-vrouwen

geen meningWat verwacht je van de apotheker? 
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Globaal genomen zijn de oudste respondenten het meest geneigd om (extra) taken toe te vertrouwen aan hun apotheker. Dit is waarschijnlijk ook het gevolg van het feit dat 
zij hun apotheker ook meer als een vertrouwenspersoon zien. Enkel over de in de grafiek opgenomen taken verschillen de respondenten van de verschillende 
leeftijdscategorieën van mening met elkaar. Over de niet opgenomen taken denken ze hetzelfde.
De jongste respondenten komen op de tweede plaats. Voor verschillende taken geven ze vaker dan de respondenten tussen 35 en 64 jaar aan dat de apotheker deze (extra) 
taak mag opnemen. Vooral de jongere generatie is voorstander van een apotheker die de medicatie klaarzet in een pillendoos.

Wat verwacht je van de apotheker? 

ja 35-64

ja 20-34

ja >= 65

geen mening
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Uit een vorige rubriek bleek al dat hoe lager de respondenten geschoold zijn, hoe groter de vertrouwensband is met hun huisapotheker. Dit verklaart ook waarom lager 
geschoolde respondenten meer geneigd zijn om (extra) taken toe te vertrouwen aan hun apotheker. Laag geschoolde respondenten staan meer dan de andere respondenten 
toe dat de apotheker toegang heeft tot het GMD, dat hij tips geeft voor een gezondere levensstijl, aanraadt om over te stappen naar een gezondere levensstijl en zelf mag 
beslissen of chronische medicatie mag verlengd worden. 
Ze verschillen niet van mening met de andere respondenten over andere mogelijke taken voor de apotheker.

Wat verwacht je van de apotheker? 

ja - midden opgeleid

ja - laag opgeleid

ja - hoger opgeleid

geen mening
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Ook hier wordt bevestigd wat uit de vorige resultaten al blijkt. Hoe meer respondenten hun apotheker als een vertrouwenspersoon bekijken, hoe meer taken ze aan de apotheker 
durven toevertrouwen. De respondenten die vaak de apotheek bezoeken zijn meer dan de anderen geneigd om de apotheker te laten bijhouden welke medicatie genomen wordt, 
om hem tips te laten geven voor een gezondere levensstijl en om hem samen met de andere zorgverstrekkers hun behandeling te laten opvolgen. Ze zijn wel minder vragende partij 
voor het klaarzetten van medicatie in een pillendoos.

Wat verwacht je van de apotheker? 

ja - minder vaak

ja - niet vaak

ja - vaak

geen mening
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Hoeveel taken mag de apotheker van de toekomst opnemen? Hoeveel taken mag de apotheker van de toekomst opnemen? 

Wanneer gekeken wordt naar hoeveel taken respondenten aankruisten in de vraag naar mogelijke taken van de apotheker, blijkt dat de helft van de 
respondenten 5 tot 9 taken heeft aangekruist. Ongeveer een vijfde van de respondenten ziet het takenpakket beperkter, ongeveer een kwart van de 
respondenten ziet het takenpakket een stuk uitgebreider. 4% van de respondenten ziet de apotheker zelfs alle opgesomde taken opnemen.
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mogelijke extra taken cumulatief %

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
tips geeft voor een gezondere levensstijl 0,0% 0,1% 0,3% 1,0% 2,3% 3,6% 6,3% 10,8% 16,7% 22,0% 26,9% 32,5% 36,4% 39,0% 43,4%

aanraadt om naar een gezondere levensstijl over te stappen 0,0% 0,1% 0,2% 0,2% 0,6% 1,1% 2,5% 5,4% 9,1% 13,1% 17,0% 21,6% 25,3% 27,8% 32,2%

informeert over mogelijke preventieve gezondheidstesten 0,0% 0,0% 0,4% 1,8% 5,3% 9,4% 15,4% 23,7% 32,9% 42,3% 49,3% 56,1% 61,2% 64,0% 68,4%

informeert over mogelijke vaccins 0,0% 0,3% 2,2% 4,6% 9,0% 15,2% 22,9% 31,9% 41,7% 51,2% 57,8% 64,8% 69,8% 72,6% 77,0%

bijhoudt welke medicatie je allemaal neemt 0,0% 0,3% 1,7% 3,4% 7,4% 13,0% 18,9% 26,2% 35,3% 43,7% 50,1% 57,0% 62,1% 64,9% 69,3%

bewaakt of het veilig is om deze medicatie te nemen 0,0% 0,4% 2,3% 5,3% 10,1% 17,8% 25,7% 35,7% 47,0% 56,9% 63,9% 71,2% 76,3% 79,1% 83,5%

bewaakt of je de medicatie correct en volledig neemt 0,0% 0,0% 0,2% 0,5% 1,5% 3,2% 5,3% 8,6% 13,8% 18,3% 22,9% 27,7% 32,4% 35,2% 39,6%

de tijd neemt om met jou apart in gesprek te gaan over het gebruik van je geneesmiddelen 0,0% 0,1% 0,3% 1,3% 2,5% 5,7% 8,3% 13,4% 19,9% 26,8% 32,7% 39,2% 43,9% 46,7% 51,1%

aanraadt om naar een huisarts, specialist of andere zorgverstrekker  te gaan 0,0% 0,4% 1,0% 2,6% 6,5% 12,3% 17,8% 26,1% 34,8% 44,3% 50,6% 57,6% 62,6% 65,4% 69,8%

samen met een andere zorgverstrekker je behandeling opvolgt 0,0% 0,0% 0,4% 0,6% 1,3% 3,1% 5,4% 8,8% 14,3% 19,1% 23,7% 29,1% 33,8% 36,6% 41,0%

zelf mag beslissen of medicatie voor een chronische aandoening vernieuwd moet worden 0,0% 0,1% 0,4% 0,8% 1,7% 2,7% 4,3% 7,2% 10,5% 14,8% 17,3% 21,3% 25,1% 27,5% 31,9%

voorziet van een medicatieschema/medicatie-overzicht 0,0% 0,1% 0,5% 1,6% 3,4% 7,7% 12,3% 18,9% 27,4% 35,5% 41,2% 47,7% 52,6% 55,4% 59,8%

medicatie klaarzet in een pillendoos 0,0% 0,0% 0,2% 0,4% 0,5% 1,8% 2,4% 4,1% 6,0% 8,6% 10,1% 12,9% 14,5% 15,8% 20,2%

toegang heeft tot je globaal medisch dossier 0,0% 0,2% 0,4% 1,4% 3,4% 6,9% 10,6% 15,7% 22,3% 29,6% 34,7% 39,8% 43,7% 46,1% 50,5%

totaal (cumulatief aantal) 21 42 84 134 209 305 396 508 627 732 804 877 928 956 1000

totaal (cumulatief %) 2% 4% 8% 13% 21% 31% 40% 51% 63% 73% 80% 88% 93% 96% 100%

In bovenstaande tabel wordt weergegeven welke taken apotheekbezoekers toevertrouwen aan de apotheker wanneer ze een bepaald aantal antwoorden hebben 
gegeven. In de totaallijnen wordt vermeld hoeveel respondenten maximaal het bovenstaand aantal antwoorden hebben gegeven. Daaruit blijkt dat 508 respondenten 
of 51% van de respondenten 7 of minder van de opgesomde taken heeft aangekruist. 
De taken die dan het meest aangeduid worden zijn: bewaken of de medicatie veilig is, informeren over mogelijke vaccins, bijhouden welke medicatie genomen wordt, 
aanraden om verdere actie te ondernemen en informeren over mogelijke preventieve gezondheidstesten. De taken waarbij de apotheker meer in het vaarwater komt 
van de arts, worden veel minder vaak aangekruist. De apotheker wordt in eerste instantie niet gezien als een vervanger van de artsen.
Deze conclusie blijft gelden wanneer we de laatste kolom van de tabel bekijken.
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Na verdere analyse blijkt dat de verwachtingen van de respondenten over de apotheek van de toekomst kunnen samengevat worden in 4 grote vragen:
• In welke mate moet de apotheker alles wat medicatie betreft opvolgen en sturen?

Volgende stellingen worden hierbij samengenomen:
dat hij/zij bewaakt of het veilig is om deze medicatie te nemen.
dat hij/zij bijhoudt welke medicatie je allemaal neemt.
dat hij/zij je voorziet van een medicatieschema/medicatie-overzicht.
dat hij/zij bewaakt of je de medicatie correct en volledig neemt.
dat hij/zij de tijd neemt om met jou apart in gesprek te gaan over het gebruik van je geneesmiddelen.

• In welke mate moet de apotheker de huisarts vervangen voor bepaalde medische basistaken?
Volgende stellingen worden hier samengenomen:

dat hij/zij zelf mag beslissen of een behandeling met medicatie voor een chronische aandoening vernieuwd/verlengd moet worden.
dat hij/zij toegang heeft tot je globaal medisch dossier (GMD, dossier dat de huisarts over jou heeft).
dat hij/zij samen met de huisarts, specialist of andere zorgverstrekker je behandeling opvolgt.
dat hij/zij je medicatie klaarzet in een pillendoos. 

• In welke mate moet de apotheker informeren en doorsturen?
Volgende stellingen worden hier samengenomen:

dat hij/zij je informeert over mogelijke vaccins.
dat hij/zij je informeert over mogelijke preventieve gezondheidstesten.
dat hij/zij je aanraadt om naar een huisarts, specialist of andere zorgverstrekker (diëtist, psycholoog, …) te gaan.

• In welke mate moet de apotheker een gezonde levensstijl promoten?
Volgende stellingen worden hier samengenomen:

dat hij/zij je tips geeft voor een gezondere levensstijl.
dat hij/zij je aanraadt om naar een gezondere levensstijl over te stappen.

Op basis van de antwoorden op deze 4 vragen, kunnen 4 groepen apotheekbezoekers onderscheiden worden.
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De grootste groep binnen de apotheekbezoekers vindt 
dat de apotheker van de toekomst vooral de medicatie 
moet sturen en opvolgen en dat hij moet informeren en 
doorsturen. Ze zijn er minder van overtuigd dat de 
apotheker medische basistaken van de huisarts moet 
overnemen en vinden niet dat de apotheker een 
gezonde levensstijl moet promoten.

De kleinste groep binnen de apotheekbezoekers heeft 
geen specifieke verwachtingen over de apotheek van de 
toekomst. Ze zien de apotheker nog wel als iemand die 
de medicatie stuurt en opvolgt, maar denken niet dat hij 
moet doorsturen, informeren, taken moet overnemen of 
een gezonde levensstijl moet promoten.

Deze groep apotheekbezoekers ziet het takenpakket 
voor de apotheek van de toekomst het meest 
verruimen. Ze zien de apotheker wel degelijk als 
iemand die de huisarts voor bepaalde basistaken kan 
vervangen, iemand die moet informeren en 
doorsturen en ook een gezonde levensstijl moet 
promoten.

Deze groep apotheekbezoekers ziet veel taken voor 
de apotheker van de toekomst: ze vinden dat hij de 
medicatie moet opvolgen en sturen, dat hij moet 
informeren en doorsturen en dat hij een promotor 
moet zijn van een gezonde levensstijl. 
Ze zien de apotheker daarentegen niet als iemand 
die bepaalde basistaken van de huisarts kan 
overnemen.
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In dit deel van het rapport wordt weergegeven voor welke diensten de respondenten hun apotheker zouden willen 
betalen. 

Betalingsbereidheid
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De bereidheid tot betalen voor de extra diensten van de apotheker ligt niet zeer hoog. De hoogste bereidheid is er voor het voorzien van een medicatieschema, het 
opvolgen van een behandeling samen met andere zorgverstrekkers en het bijhouden van de genomen medicatie. Voor het geven van tips en het opvolgen van het 
correct en volledig nemen van medicatie ligt de betalingsbereidheid een stuk lager.

Waarvoor wil je de apotheker betalen? 
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Er is iets meer bereidheid tot betalen bij de vrouwen: vrouwen willen eerder betalen voor het bijhouden van welke medicatie genomen 
wordt  en voor het samen met de huisarts opvolgen van een behandeling. Voor de andere bijkomende diensten is de betalingsbereidheid bij 
mannen en vrouwen niet verschillend.

mannen

vrouwen

Waarvoor wil je de apotheker betalen? 



de apotheek van de toekomst

63

Een iets groter deel van de jonge respondenten is bereid om te betalen voor het opvolgen van een behandeling, het klaarzetten van medicatie in een pillendoos of de 
bespreking van het gebruik van medicatie. De betalingsbereidheid is het meest beperkt bij de leeftijdscategorie 35 tot 64- jarigen.

Laag geschoolden zijn iets meer dan de anderen bereid om te betalen voor tips voor een gezondere levensstijl. Voor de andere taken is de betalingsbereidheid niet 
verschillend.
De betalingsbereidheid hangt niet samen met de frequentie waarmee de respondenten de apotheek bezoeken.

Waarvoor wil je de apotheker betalen? 

35-64

20-34

>= 65
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In dit deel van het rapport wordt weergegeven of de respondenten de apotheek ook zouden zien als een 
gezondheidscentrum.

Het gezondheidscentrum
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Respondenten zouden de apotheek wel willen zien evolueren naar een gezondheidscentrum waar ze zich kunnen laten vaccineren en waar 
een aantal gezondheidsparameters kunnen worden opgemeten. Ze zien het veel minder zitten dat in de apotheek hun volledige medische 
opvolging wordt gecoördineerd of dat in de apotheek chronische aandoeningen of ziekten opgespoord kunnen worden.

We zien geen verschil in mening tussen mannen en vrouwen, tussen de verschillende opleidingsniveaus en tussen respondenten die minder 
vaak en vaker de apotheek bezoeken als het gaat over hun standpunt over de apotheek als gezondheidscentrum.

Wanneer gevraagd wordt aan respondenten welke medische taken nog zouden kunnen toevertrouwd worden aan de apotheker, worden 
weinig extra taken opgesomd: meer aandacht voor het gebruik van vitamines en voedingspreparaten en meer aandacht voor alternatieven 
voor de gegeven medicatie. Alle andere suggesties werden reeds in de vragenlijst zelf opgenomen.

Vind je dat de apotheek een gezondheidscentrum moet worden? 
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In de apotheek een aantal gezondheidsmetingen (bloeddruk, bloedsuikerspiegel, cholesterol,…) laten uitvoeren ziet de jongere respondent meer zitten dan de oudere respondent. 
De volledig medische opvolging laten coördineren door de apotheker ziet de oudere respondent dan weer meer zitten.

ja 35-64

ja 20-34

ja >= 65

geen mening
Vind je dat de apotheek een gezondheidscentrum moet worden? 
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In dit deel worden de antwoorden besproken op de vragen naar mogelijke extra dienstverlening van de apotheker. 
Het gaat hier over de bestelmogelijkheid via telefoon of digitale media en de mogelijkheid tot thuislevering.

Bijkomende dienstverlening
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geen mening

ja

nee

Welke extra dienstverlening zou je nog willen?

61% van de apotheekbezoekers zou het wel zien zitten om de gewenste medicatie te kunnen bestellen via de 
telefoon en ruim de helft van de apotheekbezoekers zou graag de medicatie thuis geleverd zien tegen betaling en 
een bestelmogelijkheid hebben via een digitale weg.

Hier zijn geen verschillen tussen mannen en vrouwen en ook geen verschillen naargelang de respondent een 
frequentere bezoeker van de apotheek is.
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Welke extra dienstverlening zou je nog willen?

ja 35-64

ja 20-34

ja >= 65

geen mening

Hoe jonger de respondent is hoe meer hij de thuislevering van medicatie en de mogelijkheid tot het bestellen van medicatie via de telefoon verwacht. Respondenten tussen 35 en 
64 zijn het meest vragende partij voor de mogelijkheid om via digitale weg de medicatie te kunnen bestellen. De oudere respondenten verwachten het minst de voorgestelde 
mogelijkheden. Toch zou de helft van de oudere respondenten ook wel telefonisch willen kunnen bestellen.



de apotheek van de toekomst

70

Welke extra dienstverlening zou je nog willen?

ja - midden opgeleid

ja - laag opgeleid

ja - hoger opgeleid

geen mening

Hoe hoger de respondent opgeleid is, hoe meer hij verwacht dat medicatie thuis kan geleverd worden en dat hij kan bestellen via een digitale weg. 
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Apotheekbezoekers hebben een aantal suggesties om het bezoek aan een apotheek nog aangenamer te maken. 
Deze suggesties komen in dit deel aan bod.

Suggesties
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Wanneer gevraagd wordt aan apotheekbezoekers wat het apotheekbezoek nog 
aangenamer zou maken, is het meest gegeven antwoord ‘niets’. 
7,1% van de respondenten geeft dit antwoord zonder het verder uit te leggen, 12,4% 
van de respondenten geeft dit antwoord omdat het volgens hen prima is zoals het nu is 
en 1,4% van de respondenten vindt dat er niets moet veranderen omdat het nu 
eenmaal over een apotheek gaat en ‘aangenaam winkelen’ daar niet van toepassing is.

De meest gegeven suggestie is het aanpassen van de apotheek zodat er meer privacy 
kan komen (aparte ruimte, wachtruimte, gordijnen, één persoon tegelijk in de 
apotheek, …). Ook zouden apotheekbezoekers nog vriendelijker en persoonlijker 
benaderd willen worden met nog meer advies. Ze zouden graag een oplossing zien voor 
de soms lange wachtrijen, willen ruimere openingsuren en zouden ook graag lagere 
prijzen zien. 
Zoals reeds eerder vermeld mogen de apothekers meer aandacht hebben voor 
generische of natuurlijke alternatieven.

Een aangenamere, minder klinische sfeer (muziek, koffie, aangename geur,…) en wat 
zitplaatsen zouden het bezoek ook kunnen aangenamer maken. Voor sommige 
respondenten zou het voorraadbeheer beter moeten en zou de apotheker verder 
moeten digitaliseren.

Andere suggesties gaan over de toegankelijkheid en verschillende aspecten van de 
service.
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De belangrijkste resultaten op een rijtje…

Besluit
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Voor dit onderzoek werd gewerkt met een steekproef van 1000 personen. De steekproef benadert qua samenstelling de bevolking van de provincie Vlaams-Brabant. De verdeling over 
mannen en vrouwen, over verschillende leeftijden en opleidingsniveaus is representatief. Bovendien werden alle regio’s van Vlaams-Brabant in de bevraging betrokken. 
De bevraging gebeurde enkel in het Nederlands. 

De meeste bevraagde respondenten bezoeken vrij regelmatig tot regelmatig een apotheek. Vrouwen en oudere respondenten zijn vaker in een apotheek terug te vinden. Bijna alle 
respondenten, en zeker de vrouwen, hebben een huisapotheek. De ligging van de apotheek, de kennis van de apotheker, maar ook de vriendelijkheid, deskundigheid en 
betrouwbaarheid van de apotheker zorgen ervoor dat de respondent trouw blijft aan zijn huisapotheek. De meeste respondenten denken dat hun huisapotheek niet tot een keten 
behoort, maar een minderheid zegt ook dat eigenlijk niet te weten.
De helft van de respondenten zegt nooit in een online apotheek te kopen. Zoals verwacht zijn de oudere respondenten op dat vlak het minst actief.

De Vlaams-Brabantse apotheekbezoeker is zeer tevreden over zijn apotheek. Alleen de privacy in de apotheek scoort minder goed. Respondenten vinden het niet aangenaam dat de 
volledige apotheek kan meeluisteren wanneer ze hun gezondheid of medicatie met de apotheker bespreken. Ze verwachten dan ook meestal een verbetering op dit gebied. De digitale 
bereikbaarheid is een mogelijk tweede werkpunt, ook daar verwachten niet alle respondenten die dit niet goed vonden ook meer.
Vrouwen bezoeken de apotheek vaker en zijn er ook meer tevreden over. Ze vinden ook vaker dan mannen dat de apotheek hun verwachtingen overtreft. Hetzelfde geldt in grote lijnen 
voor de oudere respondenten en de lager opgeleide respondenten. Het is verder ook zeer duidelijk dat wie vaak naar een apotheek gaat, meer dan tevreden is over die apotheek.

Niet alleen over de apotheek, maar ook over de medewerkers van de apotheek zijn de apotheekbezoekers bijzonder tevreden. Ze nemen tijd om naar een persoonlijke oplossing te 
zoeken, geven daarover zeer begrijpelijk uitleg en goed advies. Niet alle respondenten vinden dat de apotheker goed op de hoogte is van hun gezondheidstoestand, maar ze 
verwachten dat dan meestal ook niet.
Vrouwen, oudere respondenten en frequente bezoekers geven de apotheekmedewerkers gemiddeld genomen de hoogste scores.

De apotheker wordt door twee derden van de respondenten in zekere mate tot sterk beschouwd als een vertrouwenspersoon. Respondenten die de apotheker niet als 
vertrouwenspersoon zien, hebben daar geen probleem mee. Ze verwachten dat meestal ook niet. Vrouwen, oudere respondenten en frequente bezoekers zien hun apothekers het 
meest als iemand waar ze kunnen op vertrouwen.

Respondenten vinden dat hun apotheker meer een verzorger is dan een verkoper, maar zien hun apotheker liefst toch nog verder richting verzorger opschuiven. Apothekers hebben 
immers een grondige kennis van medicatie en verzorging en kunnen van daaruit misschien basistaken van een arts overnemen. Ze zijn verantwoordelijk voor de gezondheid van de 
apotheekbezoeker en deze gezondheid is niet zomaar een product. Respondenten ervaren ook dat apothekers meer tijd vrijmaken om te luisteren en te zoeken naar een persoonlijke 
oplossing.
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Op de vraag of de apotheek de coach moet worden van de gezondheid van de apotheekbezoeker, kan geen duidelijk antwoord gegeven worden. Een ruime meerderheid van de 
respondenten geeft aan dat de apotheker het gebruik van medicatie moet bewaken en bijhouden. Het is ook zijn taak om te informeren over vaccins en preventieve 
gezondheidstesten. De helft van de respondenten vindt het goed dat de apotheker met hem het gebruik van medicatie bespreekt en vindt het ook goed dat de apotheek zijn GMD kan 
raadplegen.
Ze zijn veel minder te vinden voor het krijgen van tips voor en de raad om over te stappen naar een gezondere levensstijl. Minder dan de helft van de respondenten vindt het goed dat 
de apotheker een behandeling mee opvolgt, controleert of medicatie volledig genomen wordt of zelf medicatie vernieuwt of verlengt. Slechts één op vijf respondenten vindt dat de 
apotheker de medicatie in een pillendoos moet klaarzetten. 
Eén op tien respondenten twijfelt nog over de rol die de apotheek in de toekomst moet spelen. Vrouwen twijfelen daarover meer dan mannen en zouden ook andere taken 
toevertrouwen aan een apotheker dan mannen.
Aangezien oudere respondenten, respondenten die minder opgeleid zijn en respondenten die de apotheek vaker bezoeken hun apotheker meer als vertrouwenspersoon zien, is het 
ook logisch dat zij meer taken aan hun apotheker zouden toevertrouwen.

Een hele kleine minderheid is er voorstander van dat alle opgesomde taken ook toevertrouwd zouden worden aan de apotheker. De helft van de respondenten denkt eerder aan 
ongeveer de helft van de opgesomde taken. De apotheker wordt in eerste instantie niet echt beschouwd als een vervanger van de (huis)arts maar heeft eerder de taak om de 
medicatie op te volgen, bij te sturen en te controleren, om door te verwijzen en om te informeren. 

Hoe de respondenten denken over de apotheker van de toekomst kan worden samengevat door het antwoord op 4 vragen: in welke mate moet de apotheker alles wat medicatie 
betreft opvolgen en sturen, moet de apotheker de huisarts vervangen voor bepaalde medische basistaken, moet de apotheker informeren en doorsturen en in welke mate moet de 
apotheker een gezonde levensstijl promoten? Door het antwoord op deze vragen verder te analyseren, kunnen in de volledige groep bevraagde respondenten 4 deelgroepen 
onderscheiden worden. De grootste groep vindt dat de apotheker van de toekomst vooral de medicatie moet sturen en opvolgen en dat hij moet informeren en doorsturen. Ze zijn er 
minder van overtuigd dat de apotheker medische basistaken van de huisarts moet overnemen en vinden niet dat de apotheker een gezonde levensstijl moet promoten. De kleinste 
groep heeft geen specifieke verwachtingen over de apotheek van de toekomst. Ze zien de apotheker nog wel als iemand die de medicatie stuurt en opvolgt, maar denken niet dat hij 
moet doorsturen, informeren, taken moet overnemen of een gezonde levensstijl moet promoten. Een derde groep ziet het takenpakket voor de apotheek van de toekomst het meest 
verruimen. Ze zien de apotheker wel degelijk als iemand die de huisarts voor bepaalde basistaken kan vervangen, iemand die moet informeren en doorsturen en ook een gezonde 
levensstijl moet promoten. De vierde ziet eveneens veel taken voor de apotheker van de toekomst: ze vinden dat hij de medicatie moet opvolgen en sturen, dat hij moet informeren en 
doorsturen en dat hij een promotor moet zijn van een gezonde levensstijl. Deze groep ziet de apotheker echter niet als iemand die bepaalde basistaken van de huisarts kan overnemen.

De bereidheid tot betalen voor de (extra) diensten van de apotheker is niet groot. Vrouwen en jongeren vertonen wel iets meer bereidheid tot betalen
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De apotheek mag voor twee derden van de respondenten een vaccinatiecentrum worden. Voor ruim de helft van de respondenten mag de apotheek ook een plaats worden waar 
bepaalde gezondheidsmetingen worden uitgevoerd. Ongeveer een kwart van de respondenten zien de toekomstige apotheek ook als een centrum waar de volledige medische 
opvolging gecoördineerd wordt en waar chronische ziekten of aandoeningen kunnen worden opgespoord.

Meer dan de helft van de respondenten zou graag medicatie kunnen bestellen via de telefoon of via een digitaal kanaal en de medicatie tegen betaling laten thuis leveren. Oudere 
respondenten zijn hier het minst vragende partij.

Bijna een kwart van de respondenten geeft aan dat niets ervoor kan zorgen dat het apotheekbezoek (nog) aangenamer wordt. Een groot deel van deze respondenten geeft aan dat 
alles al prima is zoals het nu is, een kleine minderheid geeft aan dat een apotheek bezoeken nu eenmaal niet aangenaam is en ook niet moet zijn. 
Voor de andere respondenten zou het apotheekbezoek aangenamer zijn wanneer de privacy wat meer gegarandeerd zou zijn, wanneer de apotheekmedewerkers persoonlijker en 
vriendelijker zouden zijn, er een oplossing zou komen voor de soms lange wachtrijen en de prijzen wat lager zouden liggen. Een aangename, minder klinische sfeer en meer aandacht 
voor generische en natuurlijke alternatieven zouden het bezoek ook kunnen veraangenamen. Tenslotte vormen de digitale bereikbaarheid en het voorraadbeheer nu soms een 
probleem en zou een verbetering op dat vlak een apotheekbezoek leuker maken.



de apotheek van de toekomst

77

De vragenlijst die gebruikt werd voor het onderzoek.

Vragenlijst
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