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Het hoogtepunt van de campagne over het medica�eschema komt s�laan dichterbij. Zo wordt de campagne de komende dagen 

zichtbaar in elke apotheek en start op 15 mei de radiocampagne. Naast de radiopots, affiches, folders en medimappen, hee" 

VAN ook twee filmpjes geproduceerd over het medica�eschema: op maat van uw pa�ënt en zeer  

verhelderend. (klik op de a)eelding om de filmpjes af te spelen) 

Ondersteun de campagne ac�ef! Bekijk de filmpjes massaal, en deel ze vooral ook. Plaats de filmpjes op de website van de  

apotheek, deel ze met collega's, vrienden en familie op Facebook en Youtube en speel de filmpjes af op de schermen in de  

apotheek. Als we de filmpjes massaal delen en liken, dan zullen ze zeer prominent aanwezig zijn en geven we de  

campagne daarmee samen een enorme boost. Doen dus! 

 

Filmpjes over het medica�eschema: voor u én uw pa�ënt 

Hoe kan ik de filmpjes bekijken en liken? 

 De filmpjes kunt u bekijken via de volgende links: 

 h�p://youtu.be/nazXR8Ge3_Y 

 h�p://youtu.be/j3SWXGQ6d4U 

 Vergeet niet het filmpje te ‘liken’ door op ‘Leuk’ te klikken. 

 

Hoe deel ik het filmpje via Facebook en Twi�er?  

 Onder het filmpje klikt u op ‘Delen’ – Deze video delen – en dan klikt u op F, het Facebook-icoon (dan opent 

 automa5sch een Facebook-pagina), idem voor Twi�er en andere sociale media. 

 

Hoe deel ik het filmpje op mijn website?  

 Onder het filmpje klikt u op ‘Delen’ – Insluiten – kopieer de html-code die in het kadertje verschijnt, en u kan de 

 video insluiten op uw website. Lukt dit niet, dan ondersteunt uw website mogelijk de nieuwe insluitcode niet. 

 Probeer dit dan opnieuw maar selecteer ‘oude insluitcode gebruiken’.  

h�p://youtu.be/nazXR8Ge3_Y h�p://youtu.be/j3SWXGQ6d4U 

Maak de campagne zichtbaar in de apotheek 
 

Ondertussen hebt u via de chauffeur van de Tariferingsdienst van uw beroepsvereniging het 

campagnemateriaal misschien al ontvangen.  

Hang de affiche op, gebruik de folders, verdeel de Apotheekkrant!  

Op die manier informeert u uw pa�ënten over een belangrijke zorgtaak die u kan opnemen.   

 

Volgende week ontvangt u een nieuwe VAN Nieuwsbrief. Daarin kunt u de  

radiospots beluisteren en onthullen we waar en wanneer u deze zal kunnen horen. 
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