
Apothekers ondervinden een sterk groeiende concurrentie 

Het is geen geheim dat het apothekerslandschap kampt met een hoge mate van concurrentie. 

Volgens officiële cijfers zijn er in september 2020 net iets meer dan 5.000 apotheken in België. 

Ondanks dat dit aantal jaarlijks daalt, komt dit neer op 3,9 apotheken per 10.000 inwoners. Met 

andere woorden, één apotheek voorziet ongeveer 2.400 inwoners van geneesmiddelen. Deze 

cijfers tonen aan dat België één van de dichtste netwerken heeft in Europa, wat het bijzonder 

concurrentieel maakt. 

De voorbije jaren werd de markt flink door elkaar geschud door de opkomst van heel wat 

nieuwe vormen van apotheken. Zo zorgde de opkomst van ketenapotheken ervoor dat steeds 

meer apotheken tot een grotere aankoopgroep behoorden. Hierdoor konden deze apotheken 

grotere hoeveelheden geneesmiddelen aankopen aan gevoelig lagere prijzen en ze bijgevolg 

ook goedkoper opnieuw aanbieden. Ook online gaat de concurrentiële strijd verder met 

verschillende nieuwe online spelers. Deze online apotheken bieden populaire merken aan met 

kortingen van maar liefst 30% op de verkoopsprijs. Deze nieuwe bedrijfsvormen maken het de 

klassieke apotheekzaken moeilijk.

Hoe kunnen de klassieke apotheken zich onderscheiden van deze nieuwe concurrenten? Hoe 

kunnen apotheken extra klanten aantrekken en welke rol kan een drinkwatersysteem hierin 

spelen? We leggen het allemaal haarfijn uit in wat volgt. 

HOE KAN JOUW APOTHEEK 
EXTRA KLANTEN AANTREKKEN?



De apotheek van de toekomst zet in op dienstverlening en beleving

Door de opkomst van nieuwe apotheektypes moet de traditionele 

apotheek zich zien te onderscheiden. De apotheek van de toekomst 

zal moeten evolueren om klanten te overtuigen voor hem te kiezen. 

De voornaamste evolutie ligt in het feit dat het voor fysieke apotheken 

steeds belangrijker zal zijn om zich te gaan focussen op het gebied van 

service. 

Een belangrijk deel van de vloeroppervlakte zal ingericht worden 

om diensten aan te bieden en de bezoekerservaring te verhogen. 

De apotheek van de toekomst lijkt zo meer op een dienstapotheek. 

De patiënt kan in een dienstapotheek terecht  voor allerlei medische 

hulp, advies en gezondheidsondersteuning in de brede zin van het 

woord. Dit alles wordt aangeboden in een aangename ruimte en 

klantenbeleving. 

Hospitality als onderdeel van een 

aangename klantenervaring

Hoe kan het aanbieden van geneesmiddelen 

nu worden gecombineerd met extra service 

en een aangename klantenbeleving? Met 

een AQUALEX-drinkwatersysteem! Het klinkt 

misschien wat atypisch om in de apotheek 

een drinkwatertoestel te plaatsen, maar het 

is de ideale manier om jouw bezoekers net 

dat tikkeltje meer te geven. Verschillende 

apotheken verspreid over gans België kozen 

de voorbije jaren om klanten een fris glas 

gefilterd water aan te bieden tijdens hun 

bezoek. Volgens hen zorgt dit ervoor dat 

mensen op langere termijn vaker gaan 

terugkomen waardoor hun vast cliënteel blijft 

en zelfs wordt uitgebreid. 

Er zijn verschillende toepassingen hoe een 

drinkwatersysteem gebruikt kan worden 

in de apotheek. Graag geven we wat extra 

inspiratie op basis van 2 verschillende 

scenario’s waarbij de voorbije jaren met een 

AQUALEX gewerkt werd.

De apotheek van de toekomst zal moeten 
evolueren om klanten te overtuigen 
voor hem te kiezen.



De eerste apotheek waar AQUALEX een zeer 

prominente rol opneemt is bij apotheek 

Schiervelde in Roeselare. Deze apotheek 

koos er enkele jaren geleden voor om 

centraal in de apotheek te kiezen voor een 

heus thee-eiland. Klanten kunnen tijdens 

hun bezoek genieten van verse kruidenthee 

en andere pure producten. Deze producten 

zijn vrij te nemen door de klanten en zelf te 

bedienen. Door zijn centrale ligging is het 

bijna onmogelijk om naast dit prachtige 

meubel met de AQUALEX fine touchpad te 

kijken. 

De tweede apotheek waar gekozen werd voor een AQUALEX-

kraan is bij apotheek Ellen Debruyne in Knokke-Heist. Hier 

werd in tegenstelling tot in Roeselare gekozen voor een kraan 

die niet vrij toegankelijk is voor klanten maar wel duidelijk 

zichtbaar is. De kraan wordt  alleen bediend door medewerkers 

van de apotheek. Dit concept wordt praktisch dagelijks 

gebruikt door hen in diverse scenario’s maar vooral als extra 

service naar hun klanten toe. Ze bieden klanten een  glaasje 

water aan bij het innemen van pilletjes, maar ook bij het 

toedienen van make-up bijvoorbeeld. De eigenares van de 

apotheek stimuleert haar klanten om de kraan te gebruiken. 

De klanten weten dit enorm te waarderen en zien dit als een 

extra service waar ze veel belang aan hechten. 

Het mag duidelijk zijn, een drinkwatersysteem is ongetwijfeld 

een ideale oplossing om extra beleving en service toe te voegen 

aan jouw klanten. Ook zijn er verschillende manieren om 

water aan te bieden en een toestel in te passen in uw interieur. 

Hierover denken onze interieuradviseurs graag mee om samen 

te zoeken naar de ideale setting voor jouw apotheek!

Een drinkwatersysteem is een 
ideale oplossing om extra beleving 
en service toe te voegen

Meer info? Contacteer ons!
info@aqualex.eu056 96 70 00
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