
Een professioneel 
loyaliteitssysteem 

voor de apotheek 
Met unieke 
medicatiebewaking



Zorginformatie 

en loyaliteit op 

één pas 

• Krijg als apotheek een unieke 

onderscheiding met uw eigen 

huisstijl op uw loyalty-pas 

• Verhoog de professionele 

uitstraling naar de consumenten 

• Bedien klanten sneller door de 

extra medicatiebewaking op de 

pas 

• Bind de consument aan de 

apotheek door 

spaarmogelijkheden



Uitgangspunten van het spaarsysteem

• Het spaarsysteem werkt eenvoudig en 

gebruiksvriendelijk 

• De transacties zijn betrouwbaar via het platform van 

Intersolve 

• Intersolve EGI is een financiële instelling en staat onder toezicht van De 

Nederlandsche Bank (DNB) en de Autoriteit Financiële Markten (AFM).  Zij 

kunnen een bewerkersovereenkomst afgeven inzake de bescherming van 

persoonsgegevens. 

• De oplossing is betaalbaar 



Situatie 2021

• De consument is afwachten en gaat voor gemak 

• De besteding per consument is lager o.a. door Corona 

• Er is meer en meer concurrentie in handverkoop 

• De consument vergelijkt prijzen  

• De consument is kritischer, prijsbewuster, wijzer en 

minder trouw



Doelstelling die te bereiken is

• Vergroot de naamsbekendheid van de apotheek 

• Onderscheid uw apotheek van de concurrentie 

• Maak aankopen bij de apotheek aantrekkelijker door het 

professionele advies 

• Maak van de klant een trouwe klant 

• Beloon de trouwe klant op basis van spaargedrag 

• Stuur de klanten gerichten nieuwsbrieven



Van bezoeker naar vaste klant door:

• Kwaliteit 

• Service 

• Betrouwbaarheid 

• Prijs

• Inzet van de klantenpas



Harde cijfers bij het gebruik van de klantenpas

van de 
klanten komt 
vaker terug

80%
van de klanten 
besteedt meer

66%



De voordelen voor de apotheek

• Meer omzet door meer handverkoop -> meer winst 

• Krijg door de downloaden rapportages inzicht in de 

doelgroep en het koopgedrag  

• Breng bijvoorbeeld alle Vichy klanten in kaart of bekijk 

hoeveel klanten man/vrouw zijn 

• Mail deze klanten daarna gericht met aanbiedingen of 

acties



Hoe werkt het spaarsysteem?

• De ondernemer logt in op webterminal 

• De klant krijgt pas 

• Voer eenmalig de klantgegevens van de klant in 

• De medewerker scant de pas 

• Er worden punten weggegeven of ingenomen 

• Advies:  vele apotheken hanteren één punt per euro 

• Er is tevens mogelijkheid tot sparen zonder pas 

• Laat de klanten ook zonder pas door de barcode in app zoals 
Stocard of de OK app te plaatsen 



Hoe werkt de medicatiebewaking CMG?

Het koppelen van de klantenkaart aan de patiënt middels onderstaande procedure: 
1. Receptuur/patiënten 
2. Patiëntenbeheer 
3. NAW gegevens 
4. Halverwege staat het kaartnummer 
5. Ga op dit veld staan 
6. Scan de klantkaart 
7. Opslaan 
8. Op dat moment is de kaart gekoppeld aan deze persoon 

Bewaking volgens de onderstaande procedure: 
1. Ga naar de kassa module 
2. Scan eerst de Klantkaart of het product 
3. Voordat men gaat afrekenen klik je het product aan 
4. Rechtsonder button MED BEW 
5. Deze aanklikken en de bewaking verschijnt



De voordelen van onze back-office

• Krijg inzicht in uw klanten 

• Mail alle klanten  

• Achterhaal uw beste klanten 

• Segmenteer uw klanten op basis van gespaarde punten  

• Verstuur een automatische welkomstmail 

• Verstuur een automatische verjaardagsmail 

• Klanten kunnen gespaarde punten inzien op uw website



Bedankt!
Heeft u vragen? 

Mail ons dan op 

info@klantkaart.nl of 

Bel ons op 088 55 268 00

mailto:info@klantkaart.nl

