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Welkom!

In handleiding ‘Deel 1: Aan de slag!’ heeft u geleerd hoe u uw klanten kunt uitnodigen, vervolgens 

bent u data gaan verzamelen. In handleiding ‘Deel 2: Verdieping’ heeft u geleerd hoe u de gegevens 

uit uw persoonlijke rapportagetool interpreteert. In deze handleiding leggen we u uit hoe u de 

data kunt vertalen naar beleid. 

• Koppeling met uw software

• Ondersteunende documenten

• Informatieverplichting aan klanten

• Support voor u en uw respondent

• Inzicht in uw resultaten via: 

• Online raportagetool

• Tweewekelijkse activiteitenmail

• Managementrapportage

• Dataoplevering

• Externe koppeling (website + vergelijkingssites)

• Resultaten interpreteren

• Sturen op informatie

• Vertalen naar beleid

• Actieplannen schrijven

 

Mochten er vragen zijn of wilt u meer informatie ontvangen, dan horen we het graag. Voor nu 

wens ik u veel succes met het opstellen van uw actieplannen!

Hartelijke groet,

Rutger van Zuidam 

Directeur Qualizorg 
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1. Procesgegevens

Via het menu-item ‘Resultaten’ - ‘Procesgegevens’ kunt u gegevens van het uitnodigingsproces 

inzien. U ziet hoeveel activiteiten zijn aangeboden aan Qualiview en wat dit aan respons heeft 

opgeleverd. Indien er klanten niet zijn uitgenodigd, kunt u in dit overzicht zien wat de oorzaak is. 

1.1 Niet ingevulde enquêtes

Wanneer het aantal ‘Niet ingevulde enquêtes’ hoog is, is het van belang uw klanten beter te 

informeren over (het belang van het invullen van) de vragenlijst. 

U bent verantwoordelijk voor het vooraf inlichten van potentiële respondenten over de aard en 

inhoud van het onderzoek en u bent verplicht de klant toestemming te vragen voor het doorsturen 

van e-mailadres en persoonsgegevens, die noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van het onderzoek, 

naar Qualiview. Gebruik hiervoor bij voorkeur het aangeleverde document ‘Informatiebrief 

respondenten’ en de aangeleverde PDF voor poster en/of flyers. 

1.2 Exporteren naar Excel

Rechts in de rapportagetool exporteert u met de knop  de procesgegevens naar Excel. 

Door dit maandelijks te monitoren en te exporteren kunt u inzien of er verbeteringen zijn in het 

uitnodigingsproces en kunt u de voortgang delen binnen uw organisatie.

1.3 Aanbeveling

Constateert u dat de aangeboden vragenlijsten te weinig worden ingevuld? Bespreek dit met de 

medewerkers en maak duidelijk dat het noodzakelijk is de klanten hier goed over in te lichten. 

Qualiview biedt u hierbij ondersteuning, door het gratis verstrekken van digitale 

informatiedocumenten. U kunt deze downloaden in hoofdstuk 7. Daarnaast kunt u een 

promotiepakket bestellen via verkoop@qualiview.nl.

mailto:verkoop%40qualiview.nl?subject=
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2. Norm instellen

Via het menu-item ‘Beheer’ - ‘Normen’ kunt u uw normen instellen. Door het instellen van uw 

norm voor het algemene beoordelingscijfer, de NPS en de themawaarden kunt u door middel van 

de stoplicht indicatoren bij ‘Resultaten’ - ‘Totaaloverzicht scores’ snel zien of uw apotheek beter 

(groen), gelijk (oranje) of onder (rood) de vastgestelde norm presteert.

U stelt de normen in door achter de algemene beoordeling, NPS en de thema’s een getal met twee 

cijfers achter de komma in te vullen. Voor de algemene beoordeling gelden cijfers van 1 t/m 10, 

voor de NPS -100 t/m 100 en bij de thema’s van 1 t/m 4.

Normen stelt u naar eigen inzicht in. Wij bevelen u aan te starten met de benchmark gemiddelden. 

Houd uzelf en uw medewerkers scherp door de norm te verhogen wanneer de apotheek met 

regelmaat aan de norm voldoet. 
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3. Algemene beoordeling

Via het menu-item ‘Resultaten’ - ‘Algemene beoordeling’ kunt u zich verdiepen in de algemene 

beoordeling. De algemene beoordeling gaat om slechts één vraag: ‘Welk cijfer geeft u aan de 

apotheek?’ 

De balk is ingedeeld in drie vlakken. Paars is de groep die u het cijfer 0-5 gaf, wit is het cijfer 6-8 en 

groen is het cijfer 9-10. 

Wanneer u de algemene beoordeling bekijkt via tabblad ‘Tabel’, krijgt u de exacte cijfers 

inzichtelijk. Door extern te benchmarken ziet u hoe uw algemene beoordeling is ten opzicht van 

andere deelnemende apotheken.

3.1 Exporteren naar Excel

Door gegevens per maand of per kwartaal te vergelijken, kunt u inzien of er verbeteringen 

zichtbaar zijn. Via tabblad ‘Tabel’ kunt u met de knop  de gegevens exporteren naar Excel.

3.2 Verdieping

Wanneer u vaststelt dat uw apotheek lager scoort op de algemene beoordeling dan de externe 

benchmark, kan dit een aanknopingspunt zijn om u te verdiepen in de resultaten van de 

medewerker(s). In de volgende hoofdstukken geven we u enkele voorbeelden om u te verdiepen 

in de resultaten van het onderzoek. Stel de pijnpunten vast en bespreek dit intern. Stel een 

verbeterplan op en bespreek dit periodiek om vooruitgang te monitoren. 
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4. Net Promoter Score

De Net Promoter Score (NPS) is een meetmethode die aangeeft in hoeverre uw dienstverlening en 

producten de moeite waard zijn om aan anderen aan te bevelen. 

De Net Promoter Score is gebaseerd op de grondgedachte dat elk bedrijf haar klanten kan 

onderverdelen in drie categorieën: Promoters (9-10), Passief tevredenen (7-8), en Criticasters 

(0-6). Door het stellen van één eenvoudige vraag: ‘Zou u deze apotheek bij uw vrienden of familie 

aanbevelen?’ kunt u deze groepen in kaart brengen.

Het resultaat is de NPS, een cijfer dat de loyaliteit van een organisatie definieert en sterk correleert 

met de autonome groei van een organisatie. Uit onderzoek blijkt dat ontevreden klanten 

ervaringen delen met gemiddeld negen anderen. Een positieve ervaring wordt gedeeld met twee 

anderen. Werk daarom aan uw NPS!

4.1 Verdieping

Om te achterhalen welke doelgroep uw organisatie niet zou aanbevelen, kunt u bij tabblad 

‘Vergelijken’ filters zetten en vergelijkingen uitvoeren. Via het menu-item ‘Resultaten’ - ‘Net 

Promotor Score’ zoomen we in op de leeftijdsgroepen. Zet bij ‘Filter(s)’ een filter op ‘Leeftijd’, kies 

‘0-18’ en voeg de selectie toe. Doe dit vervolgens voor elke leeftijdsgroep en klik daarna op ‘Toon 

resultaat’.
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In het voorbeeld is te zien dat in de leeftijdsgroep 19 t/m 30 jaar de meeste Criticasters zitten. U 

kunt deze groep verder analyseren. Door het zetten van een filter op de leeftijdsgroep 19 t/m 30 

jaar en een extra filter toe te voegen voor het geslacht, kunnen we inzien of er ook verschil is in het 

aantal mannelijke en vrouwelijke Criticasters. In onderstaand voorbeeld is te zien dat in de 

leeftijdsgroep 19 t/m 30 jaar het verschil in Criticasters maar 1% lager is. Het verschil in Promoters 

is wel groter, namelijk 6%. Dit zorgt voor een lagere NPS score bij de vrouwen.  

4.2 Aanbeveling

Maak van uw Criticasters Promoters! Door te achterhalen onder welke groepen de Criticasters zich 

bevinden, kunt u zich in de rapportagetool hierop focussen. Op welk thema geeft de groep een lage 

beoordeling? Is er in dit thema een specifieke vraag die ze minder goed beoordelen? 

Door te achterhalen wat de specifieke groep minder goed ervaart, kunt u hierop actie ondernemen. 

Ligt het probleem bij een specifiek thema of vraag, dan kunt u dit bespreekbaar maken in de 

apotheek en hier een verbeterplan voor opstellen. 
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5. Beoordeling op thema

Binnen het klantervaringsonderzoek vallen vier thema’s; Informatievoorziening, Bejegening, 

Bevorderen juist medicijngebruik en Privacy. Met behulp van de rapportagetool kunt u verdieping 

aanbrengen in deze thema’s via ‘Resultaten’ - ‘Beoordeling op thema niveau’. Door de resultaten 

te vergelijken kunt u inzien of uw apotheek beter of slechter wordt beoordeeld dan de externe 

benchmark. 

Ga naar ‘Vergelijken’ en maak een selectie voor de apotheek en voor de benchmark met behulp van 

de selectie ‘Alle deelnemende apothekers’. Klik daarna op ‘Toon resultaat’.

De score van 1 t/m 4 is opgebouwd uit 1 = nooit, 2 = soms, 3 = meestal, 4 = altijd. De blauwe 

balken tonen de resultaten van de apotheek per thema. De rode balken tonen de resultaten van 

de externe benchmark per thema. In ons voorbeeld valt op dat de apotheek in vergelijking met de 

externe benchmark alleen lager scoort op het thema ‘Bevorderen juist medicijngebruik’. Door op de 

blauwe balk van dit thema te klikken, kunt u zich verdiepen op de resultaten van dit thema. In dit 

voorbeeld klikken wij op de blauwe balk van het thema ‘Bevorderen juist medicijngebruik’. 
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In dit overzicht is te zien dat de apotheek op de vraag ‘Vroegen de apotheekmedewerkers of het 

u lukte de medicijnen volgens de voorschriften te gebruiken?’ opvallend veel lager scoort dan de 

externe benchmark. Dit is een verbeterpunt voor de apotheek. 

Wanneer u de exacte antwoorden van de klanten wilt inzien, klikt u op de blauwe balk van de 

betreffende vraag. U ziet dan de vergelijking tussen de antwoorden die over de apotheek zijn 

gegeven in vergelijking met de antwoorden die over alle deelnemende apotheken zijn gegeven. 
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5.1 Aanbevelingen thema Informatievoorziening

Het thema informatievoorziening heeft betrekking op drie vragen:

6. Legden de medewerkers van de apotheek de werking van de medicijnen op een 

begrijpelijke manier uit?

7. Legden de medewerkers van de apotheek op een begrijpelijke manier uit hoe u de 

medicijnen moet gebruiken?

8. Legden de medewerkers van de apotheek eventuele (lichamelijke) bijwerkingen van de 

medicijnen op een begrijpelijke manier uit?

Deze vragen worden uitsluitend gesteld indien iemand heeft aangegeven nieuwe medicijnen te 

hebben gekregen. Het gebruik van medicijnen kan ingrijpend zijn voor uw klanten, zeker wanneer 

het gebruik voor langere termijn is en bijwerkingen heeft. Bij verstrekken van (nieuwe) medicijnen 

is informatievoorziening daarom belangrijk. 

Door begrijpelijke informatievoorziening start de klant veilig en bewust met het nieuwe 

geneesmiddel. U voert dit gesprek voordat de klant met zijn nieuwe geneesmiddel start.

De KNMP heeft verschillende materialen ontwikkeld die u ondersteunen bij de eerste uitgifte. Als 

KNMP-lid bestelt u deze kosteloos via de KNMP-toolkit Publieksinformatie.

5.2 Aanbevelingen thema Bejegening

Het thema Bejegening heeft betrekking op drie vragen:

10. Namen de apotheekmedewerkers u serieus?

11. Hadden de apotheekmedewerkers genoeg tijd voor u?

12. Luisterden de apotheekmedewerkers aandachtig naar u?

Het is belangrijk dat de klanten serieus genomen worden. De bejegening richting klant speelt 

hierin een belangrijke rol. Met behulp van deze themavragen ontdekt u of ze zich serieus genomen 

voelen en zo niet, waar eventuele verbeterpunten liggen. Gaat u bijvoorbeeld gehaast om met uw 

klanten, dan zal dit zichtbaar zijn in de resultaten. 
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5.3 Aanbeveling thema Bevorderen juist medicijngebruik

Het thema Bevorderen juist medicijngebruik heeft betrekking op drie vragen:

16. Vroegen de apotheekmedewerkers of het u lukte de medicijnen volgens de voorschriften 

te gebruiken?

17. Vroegen de apotheekmedewerkers of u last had van bijwerkingen van de medicijnen?

18. Bespraken de apotheekmedewerkers met u of de medicijnen het gewenste resultaat 

hadden?

Deze vragen worden uitsluitend gesteld indien iemand heeft aangegeven dat dit niet het 

eerste bezoek was. Goede informatieverstrekking bij het voorschrijven van medicijnen (thema 

informatievoorziening) leidt niet automatisch tot goed medicijngebruik bij de klant. Door de klant 

te vragen naar het medicijngebruik, kunt u achterhalen of de medicijnen juist gebruikt worden en 

daar indien nodig op bijsturen. 

5.4 Aanbevelingen thema Privacy

Het thema Privacy heeft betrekking op vier vragen:

13. Kon u in de apotheek een gesprek voeren aan de balie zonder dat andere klanten konden 

meeluisteren?

14. Gaan de apotheekmedewerkers zorgvuldig om met uw privacy?

15. Boden de apotheekmedewerkers de mogelijkheid tot een persoonlijk gesprek in een 

aparte ruimte of spreekkamer?

Goede farmaceutische zorg gaat samen met aandacht voor de privacy van de klant. De klant moet 

zich vrij voelen om alle informatie te geven en te ontvangen die nodig is voor goede zorgverlening. 

KNMP stelt op hun website de brochure ‘Goede voorbeelden en tips op gebied van privacy aan 

de balie’ beschikbaar, met daarom tips van collega-apothekers en klanten om de aandacht voor 

privacy van de klant in de apotheek te verhogen.

http://www.knmp.nl/praktijkvoering/regelgeving/privacy/brochure-goede-voorbeelden-en-tips-op-gebied-van-privacy-aan-de-balie/at_download/file_1
http://www.knmp.nl/praktijkvoering/regelgeving/privacy/brochure-goede-voorbeelden-en-tips-op-gebied-van-privacy-aan-de-balie/at_download/file_1
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6. Overige ervaringsvragen

Naast de vier thema’s zijn er nog enkele extra ervaringsvragen. U kunt deze inzien via ‘Resultaten’ - 

‘Resultaten open & gesloten vragen’. Bij ‘Kies vraag’ kunt u een vraag selecteren.

De gesloten ervaringsvragen kunt u extern benchmarken om opvallende zaken te ontdekken. U 

kunt inzien hoe uw apotheek presteert ten opzicht van andere apotheken. Wanneer u constateert 

dat uw apotheek lager scoort dan het gemiddelde, dan is het interessant om te achterhalen 

welke groep klanten deze lagere beoordeling geven. Dit doet u door groepen aan te maken onder 

‘Vergelijken’. 

6.1 Aanbevelingen

Per ervaringsvraag geven we u input om de resultaten te kunnen beïnvloeden. 

4. Hielp de apotheekmedewerker u binnen 5 minuten?

Met de antwoorden op deze vraag kunt u inzichtelijk maken of klanten binnen een redelijke 

termijn geholpen worden. 

9. Vroegen de apotheekmedewerkers aan u of u nog vragen had?

Deze vraag wordt alleen gesteld indien iemand heeft aangegeven nieuwe medicijnen te hebben 

ontvangen. Wanneer een klant informatie heeft ontvangen over de nieuwe medicijnen wilt u graag 

weten of de informatievoorziening duidelijk is geweest. Geef hierom de klant de mogelijkheid tot 

het stellen van vragen.

19. Dachten de apotheekmedewerkers met u mee als u problemen had met uw 

geneesmiddelen (bijvoorbeeld bij bijwerkingen of als het u niet lukt de middelen volgens 

voorschrift te gebruiken)?

Bij eventuele problemen met de geneesmiddelen, verwachten klanten terecht te kunnen bij hun 

apotheek. De apotheek kan klanten adviseren over het voortzetten van de medicijnbehandeling 

en/of alternatieven bieden voor de huidige medicijnen. De antwoorden op deze vraag geven u het 

inzicht of u aan deze verwachtingen voldoet. 

20. Bent u door de medewerkers in uw apotheek geïnformeerd over hoe in de apotheek met 

uw gegevens ongegaan wordt?

Deze vraag gaat over de informatievoorziening door de apotheek met betrekking tot het 

klantdossier. U kunt deze informatie bespreken met uw klant bij de eerste uitgifte, delen op uw 

website of meegeven bij de medicijnen.
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6.2 Open vraag

De vragenlijst bevat één open vraag: ‘Als u één ding zou kunnen veranderen aan de zorg die u krijgt 

in de apotheek, wat zou dat zijn?’. U kunt de antwoorden inzien via ‘Resultaten’ - ‘Resultaten open & 

gesloten vragen’ - ‘Kies vraag’ - ‘Open vragen’ en selecteer de vraag. De antwoorden kunnen u directe 

punten ter verbetering geven. Indien gewenst kunt u de resultaten exporteren naar Excel. 

7. Links en downloads 
Naast deze handleiding, bieden wij vervolghandleidingen en ondersteundende documentatie aan. 

U vindt al onze ondersteuning hieronder en in uw persoonlijke mijn.qualiview.nl. 

• Handleiding 1 - Aan de slag 

www.qualiview.nl/pdf/apotheek/handleidingen/aan_de_slag.pdf 

• Handleiding 2 - Verdieping 

www.qualiview.nl/pdf/apotheek/handleidingen/verdieping.pdf

• Informatiebrief met toestemmingsformulier Nederlands 

www.qualiview.nl/pdf/apotheek/informatiebrief.pdf

• Poster en flyer 

www.qualiview.nl/pdf/informatieflyer_poster.pdf

• Voorlichtingsdocument vreemde talen 

www.qualiview.nl/pdf/voorlichtingsdocumenten_vreemde_talen.pdf

• Privacywetgeving 

www.qualiview.nl/pdf/apotheek/privacywetgeving.pdf

• Inclusie instructie 

www.qualiview.nl/pdf/apotheek/inclusie.pdf

8. Meer informatie?

Heeft u na het lezen van de handleiding vragen? Qualiview heeft een eigen helpdesk, voor u en 

uw klant, die dagelijks van 08.30 tot 17.30 uur bereikbaar is. Onze helpdeskmedewerkers staan u 

graag te woord en bieden u snelle service bij vragen of problemen. Onze medewerkers hebben veel 

kennis en kunnen u daardoor gerichte ondersteuning bieden. Wij zorgen op werkdagen altijd voor 

een terugkoppeling binnen 24 uur! 

Neem contact met ons op via support@qualiview.nl of 0570-820 219. 

http://mijn.qualiview.nl
http://www.qualiview.nl/pdf/apotheek/handleidingen/aan_de_slag.pdf
http://www.qualiview.nl/pdf/apotheek/handleidingen/verdieping.pdf
https://www.qualiview.nl/pdf/apotheek/informatiebrief.pdf
https://www.qualiview.nl/pdf/informatieflyer_poster.pdf
https://www.qualiview.nl/pdf/voorlichtingsdocumenten_vreemde_talen.pdf
https://www.qualiview.nl/pdf/apotheek/privacywetgeving.pdf
https://www.qualiview.nl/pdf/apotheek/inclusie.pdf
mailto:support%40qualiview.nl?subject=
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