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Onder de meer dan 85 aanwezige klanten in Sint-Niklaas, 
troffen we ook apotheker Merckx uit Bornem. Als een 
van de eersten die met een Febelnet-webshop is gestart, 
maakten wij van de gelegenheid gebruik om even te pol-
sen naar zijn bevindingen.

Waarom schreef u zich in voor het seminarie met als thema 
‘Apotheek 2.0’?
“Wel, het is een platitude om te zeggen dat de wereld heel snel aan 
het evolueren is; disruptie is een begrip dat je dagelijks tegenkomt, 
ook in de apotheeksector. Bijgevolg is elke kans die we krijgen om 
ons licht op te steken over dit onderwerp een mooie opportuniteit. 
Toen de uitnodiging voor deze conferentie in de bus viel, hebben we 
dus geen moment geaarzeld om in te schrijven.”

Toegankelijkheid en een uitgebreid aanbod zijn volgens prof. 
Van Ossel belangrijke parameters waaraan consumenten ge-
voelig zijn. Hoe reageren uw patiënten op het feit dat ze nu bij u 
24/7 kunnen reserveren uit een zeer groot gamma?
“Onze klanten onthalen onze webshop heel positief. Niet alleen de 
toegankelijkheid en het uitgebreide aanbod, waarover professor Van 
Ossel sprak, maar ook de transparantie, de snelheid van opzoeken 
en de betrouwbaarheid van de site spreken aan.” 

Wat hebt u ondernomen om uw website te promoten? 
“We promoten de webshop met het marketingmateriaal dat Febelco 
ter beschikking stelt. Verder stelt ons apotheekteam de klant, die 
aangeeft dat hij iets zoekt, de webshop voor als oplossing en snelle 
reservatiemogelijkheid. We zetten de klant zelf achter het scherm en 
demonstreren hoe het moet.”

Komen er veel bestellingen binnen via de webshop?
“Na een voorzichtige start met een paar kinderziektes, die trouwens 
heel snel verholpen werden, komen we nu soms aan dagen van vier 
bestellingen per dag. Dat bespaart ons een heleboel storende te-
lefoontjes. Daarnaast gebruikt het apotheekteam de webshop zelf 
heel frequent als informatie- en demonstratiekanaal: je ziet namelijk 
de producten.”

Zijn er nog tips die u kunt geven aan collega’s die twijfelen om 
een Febelnet-webshop op te starten?
“Wij zouden durven stellen dat de Febelnet-webshop een onmisbare 
troef is: je hebt er zelf geen werk aan, de site blijft up-to-date en de 
klanten ervaren dit als een moderne tool om snel, betrouwbaar en 
gemakkelijk hun product(en) te reserveren. Wij vergelijken het soms 
wel eens met het ‘Angry Birds’-principe: snel, gemakkelijk en fun. Dat 
is uiteindelijk wat de moderne klant wil!”

“WIJ PROMOTEN DE WEBSHOP MET HET MARKETINGMATERIAAL
DAT FEBELCO TER BESCHIKKING STELT. VERDER STELT ONS APOTHEEKTEAM

DE KLANT, DIE AANGEEFT DAT HIJ IETS ZOEKT, DE WEBSHOP VOOR ALS OPLOSSING
EN SNELLE RESERVATIEMOGELIJKHEID. WE ZETTEN DE KLANT ZELF ACHTER

HET SCHERM EN DEMONSTREREN HOE HET MOET.”

EEN FEBELNET-WEBSHOP,
EEN ONMISBARE TROEF 
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