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Informatie makkelijk vindbaar op de Appotheek

Apotheek.nl nu ook
als app beschikbaar
Ruim anderhalf miljoen bezoekers per maand bekijken
de informatie op de publiekswebsite apotheek.nl. Met de
opkomst van smartphones, de beschikbaarheid van
mobiel internet en de vraag vanuit het publiek waren er
redenen genoeg om deze informatie ook via een nieuw
kanaal aan te bieden: de app.
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In de afgelopen maanden heeft de
knmp in nauw overleg met inhoudsdeskundigen en toekomstige gebruikers de informatie op apotheek.nl
omgezet naar de Appotheek. De Appotheek is nu beschikbaar, waardoor
iedereen de informatie van apotheek.nl
overal en altijd kan raadplegen.
De app is een handige aanvulling op
bijvoorbeeld bijsluiterteksten.
Door de intuïtieve indeling van de
app is informatie over medicijnen,
klachten en aandoeningen makkelijk
te vinden. Wijs patiënten op het gemak van de Appotheek. Daarnaast
kan de app ook nuttig zijn voor thuiszorgmedewerkers. Zij kunnen nu
altijd beschikken over begrijpelijke
informatie over aandoeningen en
geneesmiddelgebruik. Hiermee geeft

de apother echt invulling aan
betrouwbare zorg dichtbij.

Apotheek in de buurt
De Appotheek wordt voortdurend
bijgewerkt en geactualiseerd. U kunt
erop vertrouwen dat altijd de meest
actuele informatie beschikbaar is.
Ook wordt de app regelmatig uitgebreid met nieuwe functionaliteiten.
Zo is het nu bijvoorbeeld ook mogelijk om via de app een apotheek in de
buurt te vinden. Details zoals openingstijden en contactgegevens zijn
dan ook direct beschikbaar.

Apps in de gezondheidszorg
Momenteel zijn er wereldwijd inmiddels zo’n 100.000 gezondheidsapps
beschikbaar. Op www.digitalezorg-

App al achtduizend keer gedownload
De Appotheek is geschikt voor smartphones en tablets (Androïd en ios) en is
gratis te downloaden via de AppStore en GooglePlay. Na downloaden kunt u
de app ook zonder internetverbinding gebruiken.
Inmiddels is de Appotheek bijna achtduizend keer gedownload. Enkele
reacties: “Erg fijn! Heel handig en duidelijk! Zeker met mijn werk in de
thuiszorg.” En: “Erg makkelijk en overzichtelijk.”

DE APPOTHEEK IN ACTIE: IN DIT GEVAL MET
INFORMATIE OVER MORFINE.

gids.nl is een verzameling van allerlei
toepassingen en apps te vinden. De
website besteedt aandacht aan onder
meer de rol van de gebruiker, maar
laat ook gebruikerservaringen zien.
Zo weten zowel gebruikers als zorgverleners en andere experts wat ze
aan een app hebben. Uiteraard is de
Appotheek ook aangemeld op de
zorggidswebsite. ■
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