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Kikkeropfleurdoos gaat landelijk
Verspreiding op grotere schaal
Goed nieuws voor de Kikkeropfleurdoos. Na de proef die in juni 2009 startte in de regio’s
Haaglanden, Westland en Rotterdam-Noord, krijgt dit sympathieke initiatief een breder
vervolg. Vanaf heden wordt de Kikkeropfleurdoos namelijk in heel Nederland verspreid,
daarbij gebruikmakend van het beproefde distributieconcept via Alliance Healthcare en
Kring-apotheek. De Kikkeropfleurdoos kan voortaan bij een Kring-apotheek in heel het land
worden opgehaald met een door de patiënt ingevulde antwoordkaart.
Continuering van de inzet
Bij de landelijke opschaling is een goed opgezet distributieconcept van groot belang. Maar
voor een succesvolle aanpak is meer nodig. De Stichting Kikkeropfleurdoos prijst zich bij
haar besluit tot verbreding dan ook gelukkig dat zij wederom gesteund wordt door haar
partners op het gebied van de ontwikkeling, aanmaak en vulling van de doos.
Olievlek over Nederland
Een landelijke aanpak betekent uiteraard ook een grotere behoefte aan financiële middelen.
Ook op dit front wordt actief gewerkt. Maar we moeten uiteraard wel met beide benen op de
grond blijven staan. Daarom is niet gekozen voor een zo breed mogelijke penetratie, maar
wordt ingezet op een olievlek werking. We rekenen daarbij onder meer op het effect van
mond-tot-mond uitwisseling van ervaringen met de doos en free publicity van de media.
Project van de Haagse Hogeschool
Adviesrapport over het landelijk opereren
Vier derdejaarsstudenten van de opleiding Management, Economie en Recht hebben in het
kader van hun opleiding een adviesrapport uitgebracht met als titel “Kikkeropfleurdoos gaat
landelijk”. De resultaten van het onderzoek op het gebied van sponsoring, de beleving en het
proces rond de doos zijn door de Stichting Kikkeropfleurdoos meegewogen bij haar besluit
tot landelijke aanpak en de strategie om daar invulling aan te geven.
Bezoek aan Wubbo Ockels
Adviezen van de ambassadeur van de Kikkeropfleurdoos
De hoogleraar Aerospace Sustainable Engineering and Technology (ASSET) aan de TU
Delft is ambassadeur van de Stichting Kikkeropfleurdoos. In het kader van hun project
hadden de studenten van de Haagse Hogeschool en enkele bestuursleden op 5 maart 2010
een ontmoeting met Wubbo Ockels. Hij onderschrijft het belang van warmte en liefdevolle
aandacht van naasten in de eerste weken dat het schokkende nieuws over de diagnose
kanker moet worden verwerkt. Daarbij kan de Kikkeropfleurdoos ook in beeld komen. Naast
tips en aanbevelingen voor het onderzoek door de studenten, geeft Wubbo Ockels aan het
bestuur de suggestie mee om de site www.kikkeropfleurdoos.nl meer vanuit de patiënt te
benaderen. Zo kan door gelegenheid te geven voor patiëntreacties een community gevoel
worden gecreëerd.

