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De Hahnemann Apotheek - Tevredenheidsonderzoek voorschrijvers 2019 

Lisette Verdoes, juli 2019 

Doelstelling 

Eind januari 2019 is er weer een grootschalig klanttevredenheidsonderzoek opgezet en er is een 
enquête verstuurd naar al onze voorschrijvers. In totaal zijn er 2362 voorschrijvers benaderd. Met 
aftrek van 215 ‘bounced’ e-mail adressen, hadden we een bereik van 2147 voorschrijvers. Na een 
maand hebben we een herinnering gestuurd naar de voorschrijvers die nog niet deelgenomen hadden. 
Dit resulteerde in een totaal van 302 respondenten en hiermee bereikten wij een response rate van 
13,97%.  

Het doel van de enquête is in eerste instantie om de huidige klanttevredenheid onder de voorschrijvers 
te peilen zodoende hierop in te kunnen spelen en is tegelijkertijd een evaluatie van geïmplementeerde 
veranderingen in de Hahnemann Apotheek naar aanleiding van het klanttevredenheidsonderzoek onder 
voorschrijvers in 2014 .  

Verder biedt het onderzoek de gelegenheid om wensen voor verdere ontwikkelingen te onderzoeken, 
onder meer naar aanleiding van de recente ontwikkelingen met betrekking tot de samenwerking met de 
NatuurApotheek. 

De categorieën die aan bod komen zijn:  Elektronisch Recept, producten, dienstverlening en 
informatievoorziening, verzending en een algemene beoordeling. 

In totaal gaat het om 35 vragen. De vragen zijn samengesteld aan de hand van de reacties en 
aanbevelingen van het onderzoek uit 2014 en de doelen die gesteld en uiteengezet zijn in het 
kwaliteitsjaarplan 2016 – 2020 alsmede in de normen van de HKZ certificering.  

Analyse 

De 302 respondenten bestaan voor 73,06% uit therapeuten en voor 26,94% uit artsen. Deze 
verhouding komt redelijk overeen met de vorige voorschrijversenquête uit 2014 die bestond uit 
71,37% therapeuten en 28,63% artsen (van in totaal 262 respondenten).  

Meer dan de helft van de respondenten (58,59%) is bekend geraakt met ons bestaan via hun opleiding. 
18,52% kent ons ‘via via’ en 6,06% via internet. Mogelijk liggen er dus nog kansen om 
naamsbekendheid te verwerven via het internet. Ook het belang van zichtbaarheid op de opleidingen is 
evident. 16,07% gaf aan ons via een andere manier te kennen, waarvan de meesten aangaven al zó 
lang met ons te werken dat ze niet meer wisten hoe ze met in ons in contact zijn geraakt. Enkele 
reacties:  

“Het is vanzelfsprekend dat u er bent.”  

“Hahnemann is een begrip!”  

Op de vraag of men in hun omgeving voorschrijvers kent die níet op de hoogte zijn van ons bestaan, 
reageerde 60,61% met ‘nee’ en 12,79% met ‘ja’. 26,50% wist het niet.  
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215 respondenten (72,6%) hadden in de afgelopen zes maanden contact met ons gehad (anders dan 
voorschrijven). Voor 10,5% was dat langer dan zes maanden geleden en voor 16,9% langer dan een 
jaar geleden.  

Bij de vraag naar de ervaringen met de verschillende wijzen van contact, komt, net als in 2014, naar 
voren dat de meest gebruikte vorm van contact het Elektronisch Recept en de telefoon is.  
66,28% beoordeelt het elektronisch recept als ‘uitstekend’ en 22,98% als ‘goed’. Drie mensen (1,28%) 
gaven het elektronisch recept een onvoldoende en 2 mensen (0,85%) beoordeelden het als ‘slecht’.  
57,68% van de respondenten beoordeelden de telefonische dienstverlening als ‘uitstekend’ en 32,37% 
als ‘goed’.  

Net als in 2014 laten de antwoorden zien dat onze voorschrijvers nauwelijks aan de balie komen en 
weinig gebruik maken van de webwinkel. 

 

Ons elektronische receptensysteem is continue in ontwikkeling. Sinds onze laatste enquête in 2014 is 
er veel veranderd, met name op het gebied van de zoekfunctie(s), de patiënteninvoer, 
waarschuwingen, inzicht in de actuele voorraad en uitbreiding van informatie over onze 
homeopathische middelen. 

Hieronder volgt een verdeling van het aantal voorschriften dat op dit moment per Elektronisch Recept 
ingediend wordt, volgens onze respondenten. 
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Het grootste deel van de voorschriften van de respondenten komt dus binnen via het Elektronisch 
Recept, echter is hier wellicht nog steeds verbetering in te verkrijgen. Er is nog 13,75% dat in zijn 
geheel geen gebruik maakt van het Elektronisch Recept.  

In 2014 was dat 12,6%. 42,37% gaf toen aan het elektronisch recept bij 100% van de voorschriften te 
gebruiken. De cijfers komen dus redelijk overeen met vier jaar geleden.  

Wanneer we kijken naar de verschillen in de reacties van artsen en therapeuten zien we het volgende.  

 

Artsen:  

 

 

 

 

 

Therapeuten:  

 



 4 

Therapeuten maken in verhouding dus iets minder gebruik van het Elektronisch Recept, dan artsen.  

In 2014 was het verschil tussen artsen en therapeuten die in 100% van hun voorschriften gebruik 
maakten van het Elektronisch Recept gering, namelijk respectievelijk 43,66% versus 42,20%. Het 
aantal artsen dat inmiddels volledig over is naar het Elektronisch Recept is dus aanzienlijk gestegen, 
namelijk 59,74%. Dit percentage is onder de therapeuten weinig gestegen en is nu 43,78%.  

Wanneer we kijken naar het gebruiksgemak van het Elektronisch Recept, wordt dit als volgt 
gewaardeerd.  

Artsen:  

 

 

 

 

Therapeuten:  

 

Het feit dat het aantal therapeuten dat in alle gevallen gebruik maakt van het Elektronisch Recept 
nauwelijks is gestegen, kan dus te maken hebben met het ervaren van onvoldoende gebruiksgemak.  
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Als we de antwoorden van artsen en therapeuten samenvoegen, komen we toch uit op ruim 50% die 
het gebruiksgemak van het elektronisch recept als ‘uitstekend’ ervaren.  

 

 

Een veelgenoemde vraag voor het ervaren van meer gebruiksgemak, is het automatisch aanvullen van 
patiëntgegevens in het geval van reeds bekende patiënten. Dit was in 2014 ook al zo en dit resulteerde 
destijds in één van de voorgenomen verbeterpunten. Helaas is dit echter ingewikkeld gebleken 
vanwege privacyoverwegingen en de inmiddels aangescherpte AVG (privacy) wet.  

Een mogelijke oplossing hiervoor is het gebruik van beveiligde praktijkadministratiesoftware (zoals i-
Clinic, HARP, VIG, etc.) door de voorschrijver, echter gaf 81,66% van de respondenten aan hier niet 
bekend mee te zijn.  

Op de vraag of men bereidt was over te gaan tot gebruik van i-Clinic (tegen enige maandelijkse 
kosten), gaf 69,31% aan hier niet toe bereidt te zijn. 5.17% zou dit wel overwegen en 25,52% weet het 
niet zeker.  

In een open vraag naar de wensen en behoeften met betrekking tot het Elektronisch Recept kwam de 
wens voor het automatisch aanvullen van de patiëntgegevens in 17,16% naar voren. 33,58% gaf hier 
expliciet aan tevreden te zijn met hoe het nu is.  
Er is maar een klein deel van de respondenten dat gebruik maakt van het Elektronisch Recept via een 
smartphone. 89,93% zegt hier op dit moment geen gebruik van te maken. Het overige percentage 
beoordeelt het gebruik via de smartphone in 3,82% ‘uitstekend’, 3,82% ‘goed’ en 2,43% 
‘onvoldoende’.  

De Hahnemann apotheek is sinds vorig jaar een samenwerking aangegaan met de Natuur Apotheek. In 
de enquête peilden we wat men hier eventueel van verwacht.  
43,6% van de respondenten vindt dit een goede ontwikkeling. 52,7% weet het nog niet. Enkele 
reacties:  

“Samen zijn jullie sterker!”  

“Goed om krachten te bundelen.”  

“Nog meer mogelijkheden!” 
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De volgende onderwerpen werden als volgt beoordeeld.  

 

Ons assortiment, of de beschikbaarheid van middelen wordt zo goed als gelijk gewaardeerd als in 
2014. Zo ook onze eigen bereidingen. Alleen de beoordeling van de prijs/kwaliteitsverhouding lijkt 
iets te zijn verschoven.  
Nu beoordeelt 20,85% van de respondenten dit als ‘uitstekend’ en 68,2% als ‘goed’. In 2014 was dit 
17,6% ‘uitstekend’ en 75.20% ‘goed’. Echter hebben we nu 8,13% ‘onvoldoende’. In 2014 was dit 
4,8%. 

De verschillen zijn te overzien en over het algemeen worden deze onderwerpen zeer positief 
beoordeeld.  

 

Ook over onze wijze van levering en onze verpakkingen is men voor het grootste deel zeer tevreden.  

Wij vroegen in deze enquête ook naar de mening over de nieuwe bijverpakkingen voor losse buisjes 
met  extra gebruikersinformatie en QR-code (link naar onze website).  
39,8% beoordeelde dit als ‘goed’. Voor een bijna net zo grote groep (37,7%), was dit niet van 
toepassing. Een veelgehoorde opmerking was dat men er niet mee bekend was omdat men zelden zelf 
de middelen ontvangt, maar het alleen direct naar patiënten laat sturen.  
Meerdere mensen gaven aan dit een mooie toevoeging te vinden. Een enkeling gaf aan liever zelf de 
patiënt te informeren.  

Verder stelden wij een open vraag naar eventuele wensen met betrekking tot de verpakking van de 
middelen en de wens voor een doseerdopje bij al onze eigen bereidingen kwam een aantal keer naar 
voren. Zo ook de wens voor granules in plaats van globuli en kleine(re) afleverhoeveelheden.  
Een enkeling gaf aan milieuvriendelijkere verpakking op prijs te stellen, omdat onze 
verzendenveloppen niet bij het papierafval kunnen.  

Naar aanleiding van de reacties van de vorige enquête hebben wij de regels rondom de verzending als 
volgt aangepast.  
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Waar men voorheen € 7,50 betaalde voor een zending zonder machtiging voor automatische incasso 
en € 3,50 voor een zending mét automatische incasso, geldt deze regel nu alleen nog maar voor 
pakketpost en brievenbusdoosjes. 
Als wij de bestelling in een envelop kunnen versturen (dit geldt voor één enkel middel tot en met een 
verpakking van 20 ml; dus geen tabletten) betaalt men nu altijd € 3,50 voor de verzending, ongeacht of 
er sprake is van een machtiging voor automatische incasso.  
Nieuwe patiënten betalen bij een eerste levering altijd € 3,50 verzendkosten (ook voor pakketten), 
waarna men kan kiezen voor een automatische incasso door het bijgeleverde machtigingsformulier 
ingevuld te retourneren.  
Uiteraard geldt nog steeds de regeling dat leden van de Vereniging Homeopathie géén verzendkosten 
betalen, zodra de klant akkoord gaat met automatische incasso.  

Hieronder volgt een uiteenzetting van de huidige ervaringen met diverse onderwerpen met betrekking 
tot de verzending van middelen.  

 

In een aanvullend tekstveld kwam onder andere naar voren dat men de verzendkosten (alsnog) te hoog 
vindt en dat men ons verzoek voor een automatische incasso vaak als verplichting ervaart.  

Ook geeft men aan het fijn te zullen vinden als de pakketjes zouden kunnen worden getraceerd. Tot op 
heden wordt er inderdaad geen track & trace code gecommuniceerd bij de verzending. Dit heeft met 
ons verzendsysteem te maken. Er zal binnenkort worden gewerkt aan een koppeling tussen onze 
apotheeksoftware en het verzendsysteem, waardoor er in de toekomst hopelijk wel een automatisch 
verzendbericht kan worden verzonden inclusief een traceer code. Naar verwachting zal hiermee tevens 
vele telefonische vragen worden afgewend.  

Hieronder volgt een uiteenzetting van het type middelen die men zoal bij ons besteld.  

 

Men bestelt bij ons voornamelijk enkelvoudige homeopathische geneesmiddelen (96,2%). Dit 
percentage is nauwelijks gewijzigd sinds 2014 (96,8%).  
In 2014 bestelde 11,6% van de respondenten ook voedingssupplementen bij ons. Dat percentage is 
inmiddels significant gestegen, namelijk 19,2%.  
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Ook de interesse in homeopathische complex middelen is gestegen van 14,4%  in 2014 naar 23,7% nu.  
Het percentage respondenten dat magistrale bereidingen besteld is nauwelijks veranderd.  

De voorkeur bij een enkelvoudig homeopathisch middel gaat in 50,3% uit naar onze eigen bereiding. 
23,4% heeft een voorkeur voor VSM en 10,5% voor middelen van Heel. 38,5% heeft geen voorkeur.  

 

Wanneer je onze omzetcijfers hiertegenover zet, namelijk +- 40% Hahnemann, +- 40% VSM en 0,7% 
Heel, dan is hier enige discrepantie op te merken.  

In een aanvullend tekstveld geeft men hoofdzakelijk aan dat de voorkeur in eerste instantie uitgaat 
naar mogelijke vergoeding (VSM). Anderen geven in eerste instantie de voorkeur aan granules 
(Hahnemann).  

Ons assortiment is onlangs uitgebreid met de SKAL gecertificeerde biologische superfoods van 
SuperfoodME.  
17,8% van de respondenten zegt hier interesse in te hebben. 40,2% heeft dat niet en 42% weet het niet.  

Bij een inventarisatie van eventuele wensen ten aanzien van ons assortiment, werd vooral genoemd de 
wens voor testsets en een betere beschikbaarheid van LM potenties. Ook gaf men hier een aantal keer 
aan onze prijzen aan de hoge kant te vinden.   

Uit de resultaten van de enquête van 2014 kwam naar voren dat er behoefte was aan (extra) informatie 
(88%). Het gaat dan om informatie over algemene ontwikkelingen in de homeopathie en op 
wetenschappelijk- en beleidsgebied en om informatie voor de patiënt. Veel van deze informatie was 
reeds beschikbaar op onze website. Er is gewerkt aan de zichtbaarheid hiervan door middel van het 
categoriseren van de verschillende onderwerpen en visuele ondersteuning in de vorm van 
afbeeldingen.  
Op onze website vindt men nu onder andere bijvoorbeeld een instructiefilmpje over het gebruik van 
het Elektronisch Recept. Op onze vraag of er behoefte was aan meer van dergelijke filmpjes, 
antwoordden 57% met ‘nee’ en 2,1% met ‘ja’.  
39,2% weet het niet.  

Ook is er nu, naast de reeds beschikbare documenten, een gratis download mogelijk van het boek 
Homeopathica, waarin een zo compleet mogelijk overzicht is gegeven van de ontwikkeling van de 
bereiding in de homeopathie en de inzichten in het potentiëren vanaf de begindagen van de 
homeopathie tot heden. Dit boek is in gedrukte vorm ook als werkboek voor opleidingen beschikbaar.  

In onze huidige enquête geeft 83,9% van de respondenten aan alle informatie te kunnen vinden die 
men zoekt op onze website. Wel geeft men in het aanvullend tekstveld veelvuldig aan dat de website 
nog iets overzichtelijker en moderner zou kunnen zijn. Ook geven meerdere mensen aan nog 
regelmatig telefonisch contact op te (moeten) nemen wanneer men iets niet op de website kan vinden.  
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45,6% van de respondenten beoordeelt onze informatievoorziening aan hun patiënten als ‘goed’. 
13,9% vindt dit uitstekend en slechts 0,3% onvoldoende / slecht. Voor 39,7% is dit niet van 
toepassing.  

In 2014 gaf 61% van de respondenten aan behoefte te hebben aan bijsluiters / patiënten informatie, 
voor de patiënt. Nu was dat slechts 13%, hoewel 21,8% aangaf er in sommige gevallen behoefte aan te 
hebben. 48,1% gaf aan hier in het geheel geen behoeft aan te hebben. 

Uit een enquête onder alle patiënten in 2015 bleek overigens wel een grote behoefte aan patiënten 
informatie.  

Ons systeem van waarschuwingen met betrekking tot interacties wordt als volgt gewaardeerd.  

 

30,5% van de respondenten heeft interesse in educatie vanuit de apotheek (rondleidingen, lezingen, 
workshops). 33,3% heeft hier geen interesse in en 29,1% weet het niet.  
In het aanvullende tekstveld gaven diverse mensen die reeds een rondleiding bij ons gehad hebben 
aan, dit als zeer positief te hebben ervaren.  

De deskundigheid van onze medewerkers beoordeelt men in 40,9% als ‘uitstekend’ en 48,6% ‘goed’.  

De volgende onderwerpen worden als volgt beoordeeld.  

 

Uit bovenstaande beoordeling blijkt onder andere dat er voor zowel de website als de webwinkel nog 
kansen zijn voor verbetering. Op service en klantvriendelijkheid scoren wij hoog.  
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Op de vraag of eventuele klachten naar tevredenheid zijn afgehandeld, antwoordt 60,8% met ‘ja’ en 
4,4% met ‘nee’. Voor 33,8% was deze vraag niet van toepassing.  

Wij vroegen ook naar een algemeen oordeel over onze apotheek in de vorm van een rapportcijfer op 
basis van een cijfer van 1 t/m 5 waarbij 1 staat voor ‘slecht’ en 5 voor ‘uitstekend’.  

72,5% van de respondenten gaf ons een 5. 25,7% gaf ons een 4 en slechts 1,8% gaf ons een 3.  

Ook vroegen wij de respondenten om onze apotheek te beschrijven met drie kernwoorden. De 
woorden die hierop het meest genoemd werden zijn:  

Professioneel, betrouwbaar, deskundig, vriendelijk snel en goed.  

Afsluitend was er nog ruimte om eventuele extra feedback te plaatsen Deze feedback was 
hoofdzakelijk positief.  Een greep uit de reacties:  

“Heel dankbaar ben ik dat er een uitstekende, betrouwbare apotheek is die gespecialiseerd is in de 
homeopathie en die mij zo goed ondersteunt in mijn werk als homeopathisch arts.” 

“Een apotheek als de Hahnemann apotheek is onmisbaar omdat een aantal reguliere apotheken de 
kennis mist om deskundig en adequaat homeopathische middelen te leveren.” 

“Dank voor al jullie goede werk en inzet! Waar zouden we zijn zonder de Hahnemann apotheek?” 

“Zeer prettige en betrouwbare en liefdevolle samenwerking - DANK JULLIE WEL 

Conclusie 

Hiermee kunnen we concluderen dat we trots mogen zijn met een grotendeels uitstekende beoordeling, 
met natuurlijk de nodige aandachtspunten die perspectief bieden op groei en vooruitgang.  

Uit de resultaten van de enquête uit 2014 bleken er voornamelijk behoeftes te zijn rondom de 
toegankelijkheid van informatie en verdere ontwikkeling van het Elektronisch Recept. Dit zijn nog 
steeds belangrijke aandachtspunten waar blijvend aan gewerkt kan worden om deze actueel en 
bijdetijds te houden.  

Het lijkt erop dat we op dit moment de meeste vooruitgang en een (nog) grotere klanttevredenheid 
kunnen behalen door het updaten van diverse digitale hulpmiddelen. Wij zijn reeds gestart met de 
implementatie van een, voor ons geproduceerd, nieuw apotheeksoftware systeem (i-Farma) dat op dit 
moment grotendeels goed loopt maar waar we in de toekomst nog meer voordeel uit kunnen halen, 
onder andere namelijk door het koppelen van onze administratie (recent geïmplementeerd) en het 
koppelen van ons verzendsysteem zodat klanten hun zendingen via Post NL kunnen traceren.  

Uit de enquête blijkt weinig bereidheid over te gaan tot gebruik van beveiligde 
praktijkadministratiesoftware zoals i-Clinic. Wellicht dat we ons opnieuw kunnen beraden op een 
andere mogelijkheid om automatische aanvulling van patiëntgegevens te bewerkstelligen gezien dit 
nog steeds één van de belangrijkste wensen blijkt.  
 
Ook kunnen we bekijken hoe we aan de behoefte voor testsets en een betere beschikbaarheid van LM-
potenties kunnen voldoen.  
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Verder lijkt modernisering van de website (en webwinkel) aan de orde te zijn. Hieropvolgend kunnen 
wij diverse middelen inzetten om meer naamsbekendheid te verwerven via het internet (adverteren, 
search engine optimisation (SEO).  

Zichtbaarheid op de opleidingen lijkt ook de moeite waard te zijn en dit zouden we kunnen vergroten 
door middel van aanwezigheid bij bijvoorbeeld nascholingsdagen en congressen.   


