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Koude kermis

“Jullie mogen er best meer bij stilstaan wat een geweldige branche dit is”,
zei Ruud Coolen van Brakel van het Instituut Verantwoord Medicijngebruik
tijdens het Careality Care Award Event 2019 tegen de aanwezigen.
“In de farmacie wordt een innovatie nooit met zoveel enthousiasme
binnengehaald.” De directeur IVM had deze avond met plezier naar de
nominaties gekeken en geluisterd. In de drogisterijen kom je in sommige
categorieën dan ook de wildste claims tegen. Die zijn echter minder
amusant als het gaat om gezondheid. “Als fabrikanten en retailers hun
verantwoording niet nemen in de zorg, dan brengen ze de hele sector in
gevaar. Ik begrijp niet dat fabrikanten van gezondheidsproducten soms
zo de grens opzoeken en als retailer kun je ook beslissen om bepaalde
kermisproducten niet te verkopen”, zegt hij in het hoofdinterview van
deze uitgave. Wat verantwoorde zorg betreft, vindt hij dat de wettelijke
definitie gaten laat vallen. “Anders was het niet mogelijk dat Albert Heijn
de grenzen tussen AV en UAD weghaalt met verkoop van UAD-middelen
onder toezicht van een drogist op afstand.” Onverantwoorde zorg zoals die
zowel bij retailers als Albert Heijn en enkele fabrikanten voorkomt, staat nu
net haaks op de wens om een grote rol in de bodem van de zorgpiramide in
te nemen. Tijdens het jubileumcongres van Pharmacon, dat uitgebreid in
dit magazine wordt beschreven, bleek een merendeel van de ondervraagde
huisartsen bereid te zijn om meer met de drogisterij samen te werken. Maar
dan moet de sector wel beter uitdragen wat zij aan kennis en kunde in huis
hebben om het vertrouwen van de huisartsen en de consument verder
te winnen. “Dat gaat niet met een kermiswinkel met branchevreemde
producten en voordeelbakken”, zegt Harry Piet van Care & Beauty die in
deze uitgave ook al het woord kermis in de mond neemt. De discussie gaat
van voordeel naar kwaliteit, zei Jos Jongstra tijdens het Pharmacon-congres
en die rode lijn kunt u terugvinden in de artikelen van deze uitgave. Of die
evolutie snel genoeg gaat, blijft een interessante vraag.
Veel leesplezier,
Ivonne de Thouars,
hoofdredacteur
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Wij feliciteren alle winnaars
van de Careality Care Awards!
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Gefeliciteerd, winnaars van de
Careality Care Awards 2019!
Samen het verschil maken
Wij zijn trots op alle leveranciers! Zij investeren
voortdurend in hun vernieuwende, prijswinnende
producten om onze branche sterker te maken.
Ook op onze lokale drogisterijhelden. Zij zetten
zich iedere dag opnieuw in om klanten te
ondersteunen bij het maken van de juiste keuze
uit het brede assortiment!
Wij zijn trots!
Daarnaast feliciteren wij in het bijzonder Renkse
Quartel van DA Drogisterij & Parfumerie ‘t Vijzeltje
voor het behalen van de tweede plaats bij de
verkiezing voor Beste Zelfzorgadviseur en Anita
Ammeraal van D.I.O.-drogisterij Van Duinen voor
het behalen van de top vijf.

Vlnr: Anita (D.I.O.-drogist), Renske
(DA-drogist), Daphne, Jeanette en Suzan.
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Gefeliciteerd!
Goed gedaan! Een jaar van heerlijke producten. Samen zorgen we voor
een steeds beter aanbod voor consumenten. Dank je wel!

Volg ons ook online

careview - www.careality.nl

Kurkuma kan werking kankermedicijn
tamoxifen verslechteren
Vrouwen die voor borstkanker worden behandeld, zouden voorzichtig moeten
zijn met voedingssupplementen met kurkuma. Uit een recent onderzoek van
Erasmus MC Rotterdam blijkt dat het populaire supplement kurkuma de werking
van het antiborstkankermedicijn tamoxifen nadelig kan beïnvloeden.
Kurkuma werd onlangs door de consument verkozen tot supplement
van het jaar. Het wordt door veel mensen gebruikt omdat het mogelijk
een positieve invloed zou hebben op soepele gewrichten, het cholesterolgehalte, het zenuwstelstel en het immuunsysteem.

Nadelige invloed

Onderzoekers van Erasmus MC Rotterdam onderzochten de invloed
van kurkuma bij zestien vrouwen met borstkanker, die tenminste vier
weken tamoxifen gebruikten. Daaruit bleek dat kurkuma de beschikbaarheid van de werkzame stof endoxifen met gemiddeld 7,7%
verminderde. Kurkuma plus piperine (peper), een combinatie die vaak

Cloosterman (Rituals)
marketeer van het jaar
Raymond Cloosterman, chief
executive officer van retailorganisatie Rituals Cosmetics, is uitgeroepen tot ‘Marketeer of the
Year 2019’. Hij treedt daarmee in
de voetsporen van Vincent van
den Boogert (ING), Pieter Zwart
(Coolblue), Henk Jan Beltman
(Tony’s Chocolonely) en Erik van
Engelen (Eneco).
Cloosterman noemt zichzelf een ondernemende marketeer. Maar hij
is ook nog een enorm succesvolle marketeer, oordeelt de jury: “Rituals
heeft successen behaald op drie marketingpijlers: distributie, innovatie en campagnes. Raymond Cloosterman zelf heeft zich in 2018 meer
gefocust op creatieve ideeën. Alles wat dit bedrijf doet is terug te
leiden tot de merkfilosofie, waarin het transformeren van alledaagse
handelingen tot rituelen centraal staat.” Webwinkel bol.com heeft
de prijs voor de ‘Marketing Company of the Year 2019’ ontvangen en
volgt daarmee Rituals Cosmetics, Hunkemöller, de Bijenkorf en het
Rijks Museum op. Binnen de categorie ‘Marketing Company of the
Year’ speelt marketing al jaren een duidelijke, leidende rol in het bepalen van visie, purpose, strategie en bedrijfsvoering. “Webwinkel bol.
com is op óók op marketinggebied in een complexe en competitieve
markt terechtgekomen”, aldus de jury. “Maar marketing schakelt op
alle fronten en is qua durf, vernieuwing en daadkracht een voorbeeld.” De ‘Marketing Start Up of the Year’ is GoodFuels en Marketing
Scale Up of the Year werd Picnic, de volledige supermarkt waar je alle
boodschappen kunt bestellen.

wordt gebruikt voor een betere opname van kurkuma, verminderde de
beschikbaarheid van endoxifen met gemiddeld 12,4%.

Waarschuwingstekst

Patiënten moeten minstens een spiegel van 16 nmol/l endoxifen in
hun bloed moeten hebben, wil het medicijn goed zijn werk kunnen
doen. Door kurkuma zakte de hoeveelheid werkzame stof bij enkele
vrouwen tot op of onder deze grenswaarde. NPN, de branchevereniging voor producenten van voedingssupplementen, bekijkt samen
met haar Technische Commissie of er een waarschuwingstekst moet
komen op de verpakkingen van kurkuma-supplementen.

Bewustwinkelen.nl is drie
winkelgevels rijker
Afgelopen periode heeft Bewustwinkelen.nl weer drie winkels mogen voorzien van een Bewustwinkelen.nl uitstraling.

Het Natuurhoekje in Heythuysen

Sinds deze week is Het Natuurhoekje in het Limburgse Heythuysen
trotse eigenaar van een mooie Bewustwinkelen.nl gevel. Naast de
buitenkant heeft ook het interieur een verandering ondergaan.

De Bewuste Drogist in Middenmeer

Eerder dit jaar heeft ook De Bewuste Drogist in het Noord-Hollandse
Middenmeer feestelijk haar deuren geopend. Eigenaresses Rosalyn
Gouwenberg en Marlies Postma namen eind vorig jaar het stokje
over van Drogisterij Meeuwsen. De winkel heeft naast een naamsverandering een complete metamorfose ondergaan.

De Gaper in Lichtenvoorde

Ook drogisterij De Gaper in Lichtenvoorde
heeft sinds enige tijd een Bewustwinkelen.nl
gevel. De winkel is gevestigd in een vrijstaand,
ovaal opvallend pand in het centrum van
Lichtenvoorde. Eigenaren Johan en Maria
Kersjes hebben de keus gemaakt om een
vertaalslag te maken en de gezondheidswinkel van Lichtenvoorde en omstreken te
worden.
Meer weten?
Kijk voor meer informatie op
bewustwinkelen.nl of hollandpharma.nl
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“Neem als producent én als retailer
je verantwoording, anders komt
de hele sector in gevaar”

interview

Ruud Coolen van Brakel, directeur Instituut Verantwoord Medicijngebruik (IVM):

“Wettelijke definitie van
verantwoorde zorg moet
scherper worden opgesteld”
“Wij zijn voor een brede verkrijgbaarheid van UAD-middelen, mits

te kst

het verantwoordelijk gebeurt”, zegt Ruud Coolen van Brakel,

beeld

directeur IVM. Hij vindt dat de wettelijke definitie van

Ivonne de Thouars
Jan Willem Houweling, In the Picture

verantwoorde zorg te veel ruimte laat voor initiatieven als de
tabletdrogist van AH. “Als spelers in de zelfzorgmarkt hun
zorgtaak niet serieus nemen, brengt dat de hele sector in gevaar.”

H

et Instituut Verantwoord Medicijngebruik is de enige
neutrale organisatie in Nederland die opkomt voor de
kwaliteit, veiligheid en betaalbaarheid van medicijnen. “Andere organisaties dienen altijd een belang;
bijvoorbeeld commerciële belangen of het belang van patiënten of een beroepsgroep”, zegt Coolen van Brakel. “Wij gaan uit
van maatschappelijke relevantie. Het IVM heeft geen wettelijke
opdracht of macht, ons bestaansrecht zit in de informele invloed.
Wij zijn opiniërend en zetten veel kanalen in om een groot bereik
te krijgen. Daarbij geloven we in de kracht van samenwerking, in
samenspraak krijg je altijd meer voor elkaar (zie kader).”

Samenwerking met drogist

Het IVM richtte zich van oudsher op artsen en apothekers, maar
werkt steeds hechter samen met de drogisterijsector. Het instituut
is bijvoorbeeld betrokken bij de proeftuin met huisartsen, de verkiezing Beste Zelfzorgadviseur en het opstellen van de risicowaarschuwingen. “Het contact met het Centraal Bureau Drogisterijbedrijven is ontstaan na een uitzending van Radar, waarin ik stevige
kritiek had op de informatievoorziening door de drogist. Het CBD
hoorde mijn kritiek en vroeg of ik ideeën had om het beter te doen.
Zo is een jarenlange samenwerking ontstaan.” Die samenwerking
wordt volgens Coolen van Brakel steeds relevanter: “Een aantal

trends in de zorg leiden ertoe dat de consument meer centraal
staat. Over 20 jaar zou al 1 op de 4 mensen in de zorg moeten werken om de vergrijzing op te vangen. Dat is onuitvoerbaar. Daarom
wordt er gestuurd op zelfmanagement en eigen verantwoordelijkheid. Mensen worden geacht meer eigen regie te nemen in gezondheid en de zorg. Dat gaat harder dan je denkt, zo zal de diagnose
straks niet meer door huisartsen worden gedaan, maar door patiënten zelf. Er zijn inmiddels digitale systemen die betrouwbaarder
een diagnose kunnen stellen dan een huisarts. De wereld verandert snel en meer zelfmanagement is niet iedereen gegeven, dus
moet je dat deskundig begeleiden. De drogist heeft de capaciteit
om consumenten en patiënten bij kleine kwalen over de juiste zorg
te adviseren. Het is een hele uitdaging om die rol erkend te krijgen,
maar de sector pakt het actief op met een aantal initiatieven die
het veilige gebruik van zelfzorggeneesmiddelen ondersteunen. De
discussie over de veiligheid en de verkrijgbaarheid van deze middelen wordt continu gevoerd. Als een toenemend aantal patiënten
wordt opgenomen met maagbloedingen door verkeerd gebruik van
NSAID’s, gaan er bij overheid en beroepsorganisaties stemmen op
om deze middelen uit de UAD-status te halen. Je kunt die maatschappelijke discussie alleen kantelen als je je verantwoordelijkheid neemt. Doe je dat niet, dan breng je de hele sector in gevaar.
En de meest onverantwoordelijke partij is Albert Heijn.”
>>
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Ruud Coolen van Brakel is
sinds 2000 directeur van
het Instituut Verantwoord
Medicijngebruik. Hij
studeerde sociologie,
onderwijskunde,
zorgmanagement en
mediation, en werkt ook als
presentator, debatleider en
dagvoorzitter.

Onverantwoorde verkoop

Coolen van Brakel heeft felle kritiek op de ‘onverantwoorde
manier waarop Albert Heijn de grens tussen UAD-middelen en
AV-middelen loslaat’. Hij liet onlangs bijvoorbeeld op Twitter zijn
ongenoegen duidelijk blijken toen hij bij AH ibuprofen voor 77 cent
per doosje in een aanbiedingsbak aantrof. “Ibuprofen als impulsartikel in een grabbelbak… Zo worden geneesmiddelen tot snoepgoed gedegradeerd, dat moeten we toch niet willen?” Coolen van
Brakel vindt het onbegrijpelijk dat AH nog steeds wegkomt met
de verkoop van UAD-middelen onder toezicht van een ‘tabletdrogist’ (tablet uitspreken op zijn Engels). “Dit is puur winstbejag en
heeft niets met het bieden van zorg te maken. Albert Heijn weet
uit eerste tests dat hun klanten nauwelijks contact opnemen met
de drogist die via een tablet aan het schap te bereiken is. Er is geen
actief toezicht, mensen krijgen geen advies en kunnen ongezien 4
doosjes ibuprofen tegelijk meenemen.” Volgens de directeur IVM
heeft AH het ‘handig gespeeld’, waardoor ze niet direct op de vingers zijn getikt door de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ).
“Het CBD heeft bezwaar gemaakt tegen de wijze van inspectie bij
AH door de IGJ en daar zijn nog geen uitspraken over bekend. De
IGJ zit echt fout in hun beoordeling dat Albert Heijn voldoet aan de
wettelijke eis voor verantwoorde zorg.”

Definitie verantwoorde zorg

“Mocht de rechter toch vinden dat AH verantwoorde zorg levert,
dan zijn wij er nog niet klaar mee”, vervolgt Coolen van Brakel.
“Want dan moet de wettelijke definitie van verantwoorde zorg
worden aangepast, daarvoor zullen we in dat geval gaan lobbyen
bij het ministerie van VWS, de Tweede Kamer en het College ter
Beoordeling van Geneesmiddelen. De meest voorkomende vergiftigingen onder kinderen worden veroorzaakt door paracetamol of
ibuprofen, dat is niet niks. Bij de verkoop van deze middelen moet
een ter zake deskundig persoon live aanwezig zijn. En dat is niet
een persoon op afstand, ergens in een kantoor in Zaandam. Dit is
nooit de bedoeling geweest van indeling medicijnen in klassen.
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AH laat de grens tussen AV en UAD los en als de andere supermarkten volgen, is het hek van de dam. De Patiëntenfederatie
Nederland en de Consumentenbond zijn het eens met IVM en we
kijken gezamenlijk hoe we de situatie weer recht kunnen trekken.
Als we niets doen, ontstaan er geheid gezondheidsproblemen en
worden er middelen uit de UAD-status gehaald.”

Meningen verdeeld

IVM startte vorig jaar voor het eerst in hun bestaan een petitie
op, tegen de verkoop van UAD-middelen met een tabletdrogist,
“We wilden ruchtbaarheid geven aan dit fenomeen en de opinie
peilen. Mede daardoor weten we dat de mening over zelfzorggeneesmiddelen flink verdeeld is. Er zijn consumenten die de middelen zo dichtbij en goedkoop mogelijk willen aanschaffen en aan
de andere kant willen vaak medici het weer terug onder toezicht
van een apotheker of arts plaatsen. Wij zitten wat dat betreft in
het midden. We willen zo min mogelijk grenzen opwerpen en het
is prima dat een supermarkt UAD-middelen verkoopt, maar dan
wel onder dezelfde voorwaarden als de drogisterij, dus met een ter
zake deskundig persoon aanwezig op de winkelvloer. Natuurlijk
worden er in de drogisterij ook wel eens fouten gemaakt, maar wat
AH doet kan echt niet. Zelfs de verkoop van zelfzorggeneesmiddelen via internet is veiliger omdat daar nog actief informatie en
waarschuwingen worden gegeven.”

“Het vereist nogal wat
om te blijven investeren
in je zorgtaak terwijl AH daar
een loopje mee neemt”

interview

Disclaimer bij reclame

Het IVM staat wat de verkrijgbaarheid van zelfzorggeneesmiddelen soms lijnrecht tegenover meer behoudende medici. “Zelfzorggeneesmiddelen zijn veilig bij juist gebruik en je kunt best
meer aan de consument zelf overlaten. Mits er goede voorlichting
plaatsvindt. Daarin mogen leveranciers en drogisten best wat
strenger zijn. Ik zou graag bij reclame van zelfzorggeneesmiddelen
een disclaimer in beeld zien over het juiste gebruik en de risico’s,
dat gebeurt in België ook. Als daar reclame wordt gemaakt over
paracetamol, wordt ook duidelijk gemaakt hoeveel dagen je het
mag gebruiken, welke risico’s er zijn en wat iemand moet doen als
er klachten optreden. Als in Nederland ook dit soort disclaimers
worden opgenomen, ondersteunt dat tevens de actieve risicowaarschuwingen die mensen bij de drogist gaan krijgen.”

Hoog gedoseerde melatonine uit de schappen

Er zijn wel enkele middelen die het IVM liever onder toezicht van
een arts of apotheker wil verkopen. Dat zijn de middelen die in de
ene vorm wel en in de andere vorm niet als geneesmiddel zijn geregistreerd, zoals melatonine of sint-janskruid. “Dit grijze gebied geeft
problemen. Wat mij betreft zijn de claims bij melatonine uit de hand
gelopen en mogen de hoog gedoseerde varianten, vooral gericht op
kinderen, uit de schappen. Er is weinig evidence voor melatonine en
het is geen slaapmiddel maar zo wordt het wel gebruikt. Het is een
slaaphormoon dat het slaap-waak ritme verschuift en daar moet je
zorgvuldig mee omgaan. Bij een tv-uitzending over melatonine vertelde een moeder dat de dosis volgens de gebruiksaanwijzing niet
meer werkte bij haar zoon, dus had ze zelf die maar verhoogd. Dat
soort onverantwoord gedrag wordt in de hand gewerkt. Ik begrijp
niet dat fabrikanten hier de grenzen opzoeken. De inspectie wilde
de vrije verkrijgbaarheid van melatonine twee jaar gelden al verbieden, maar de rechter besloot dat dat niet generiek kon, maar dat je
wellicht wel individuele producten zou kunnen verbieden. Hou het
verantwoord, anders breng je de hele categorie in gevaar. Je ziet nu
al dat artsen zich gaan verzetten en de opinie verandert.”

Verantwoordelijkheid en toegankelijkheid

Een sprekend voorbeeld van ‘wilde claims’, ziet de directeur IVM
ook bij de populaire CBD-olie. “CBD-olie wordt als een soort wondermiddel op de markt gezet; zoals vroeger Haarlemmerolie. Het
middel werkt aantoonbaar voor enkele kwalen en ik geloof ook
in het placebo-effect bij andere klachten, maar wees als fabrikant duidelijk. Ook hier schieten de claims als paddenstoelen uit
de grond. Onze rol is bij medicinale cannabis duidelijk te maken
wat het wel of niet doet en in het verlengde komen we ook uit bij
CBD-olie, waarover we neutrale en objectieve informatie willen
geven. We zijn niet tegen het product, maar willen waken over de
veiligheid en toegankelijkheid. Als er verantwoord met producten
wordt omgegaan, blijven ze toegankelijk. Fabrikanten moeten hier
hun verantwoording nemen, maar retailers ook. Je wilt toch geen
onverantwoorde kermisverpakkingen in je winkel hebben? Ik vind
dat drogisten ook te weinig kennis hebben om een goed advies bij
melatonine of cbd-olie te geven, het is te diffuus en deze middelen
vragen juist om helderheid.”

Apart schap geneesmiddelen

Coolen van Brakel vindt het van groot belang dat de consument
ziet welke zelfzorgmiddelen in de drogisterij bewezen effectief zijn
en geregistreerd als geneesmiddelen, en welke producten onder
supplementen of medische hulpmiddelen vallen zonder bewezen
gezondheidsclaims. “Het liefst zou ik zien dat de drogist in zijn
winkel dit onderscheid al maakt. Waarom zou je de geregistreerde
geneesmiddelen niet op een apart schap zetten met duidelijke
signing erboven? Dat maakt het overzicht helderder voor de consument én de drogist.”
>>

Claims supplementen

Met het grijze gebied dat Coolen van Brakel omschrijft, raakt het
IVM ook de supplementen. “Wij zijn geen specialist op dit gebied,
maar houden ons wel bezig met het raakvlak tussen supplementen
en zelfzorg of medicijnen. Waar interfereren deze middelen met
elkaar? Dat is een hele lijst en op dit gebied is nog veel onduidelijk.
We vinden dat er ook nog veel loze beloften worden gedaan in deze
markt en onduidelijke claims worden gevoerd. Vaak zijn de claims
slecht onderzocht en worden ze gepromoot zonder dat we weten
wat de bijwerkingen kunnen zijn. Bij geneesmiddelen, maar ook
bij voedingssupplementen geldt: als het werkt, impliceert bijna
zeker dat het ook effecten heeft die je niet wil. Supplementen zijn
niet ons werkterrein, maar we nemen ze wel mee in onze meldingen van fake news. Je ziet vaak claims in grote reclamecampagnes
die aan oplichterij grenzen. Je moet mensen niet bedonderen, zeker
niet op het gebied van gezondheid. Je verkoopt als drogist serieuze
middelen en doet dat bewust, dus charlatans moet je met zijn allen
hard aanpakken. Als drogist heb je ook de keuze om producten niet
te willen verkopen.”
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Zorgen om drogist

Het IVM is enthousiast dat de drogisterij actief zijn kennis verhoogt, risicowaarschuwingen gaat geven en meer samenwerking met de huisarts zoekt. “Voorafgaand aan de proeftuin met
huisartsen die nu in Tiel en Brummen plaatsvindt, hebben we
verschillende debatsessies tussen drogisten en huisartsen georganiseerd. De dialoog tussen drogisten en huisartsen haalde veel
misverstanden weg, het vergrootte het onderlinge begrip en gaf
inzicht in wanneer een drogist of huisarts iemand naar de ander
door kan verwijzen. Dit soort sessies zou ik eigenlijk in elke plaats
in Nederland willen houden. Structureel overleg lijkt me nog een
stap te ver, maar organiseer contact of informatiemomenten tussen huisarts en drogist, bijvoorbeeld door de lokale media in te
zetten. Huisartsen zien misschien een drempel in de commerciële
belangen van de drogist, maar ook een huisarts of een apotheker
is een ondernemer. Ik ben heel benieuwd wat er uit de proeftuinen
komt, de drogist probeert daar toch te bewijzen dat hij een plek
heeft in de zorgpiramide. Die rol kan veel groter worden zo lang als
de drogist fatsoenlijk om blijft gaan met verantwoorde zorg. Want
ik maak me wel zorgen om de drogist. Het vereist nogal wat om als
retailer te blijven investeren in je zorgtaak terwijl AH daar aan de
overkant van de straat een loopje mee neemt. Dat werkt demotiverend en wij maken ons er sterk voor dat drogist volhoudt en zich
niet af laat leiden door praktijken zoals bij de AH.”

10

Careality april 2019

Het Instituut Verantwoord Medicijngebruik

Het IVM is een onafhankelijk instituut dat de veiligheid, kwaliteit en toegankelijkheid van medicijnen verbetert. Het is in
1995 opgericht door de Landelijke Huisartsen Vereniging en de
apothekersorganisatie KNMP, met 100% financiering van het
ministerie van VWS. Inmiddels is het instituut uitgegroeid tot
een onafhankelijke instelling met een raad van toezicht en een
beperkte instellingssubsidie van VWS. Het IVM is neutraal en
dient het algemeen nut. De inkomsten van het kennisinstituut
komen voort uit opdrachten voor de overheid en het zorgveld,
en de IVM-academie met inmiddels 86.000 cursisten. Het IVM
heeft 40 medewerkers waaronder voornamelijk artsen en
apothekers en werkt daarnaast met een schil aan deskundigen. IVM heeft geen wettelijke macht, maar oefent een grote
invloed uit. Zo stond het instituut aan wieg van de Stichting
Diergeneesmiddelen Autoriteit, dat het gebruik van antibiotica
door veehouders met 50% liet dalen. Ook heeft het instituut
bijvoorbeeld bijgedragen aan het feit dat er een kwart minder
slaap- en kalmeringsmiddelen wordt gebruikt.

column

Weerbarstige werkelijkheid

Nuances

De stemming in de meeting was euforisch
ten aanzien van de omzetkansen voor de
drogist in zelfzorg. Wat ik volledig miste, was
info of dialoog over de omvang en lange
termijntrend van de omzet van zelfzorg. Ik
wilde het feestje niet bederven, maar het lijkt
mij relevant enige nuances aan te brengen.
Er worden gouden kansen gezien om de
huisarts te stimuleren de patiënt meer ´op
te voeden’: naar de drogist gaan bij eenvoudige klachten die goed te behandelen zijn
met zelfzorgmiddelen. Uiteraard ben ik het
hiermee eens, maar dit horen we al tientallen jaren en het is nog steeds niet gebeurd. Ik
ben hier niet zo optimistisch over, leer mij de
huisarts kennen!

Gouden toekomst?

De farmaceutische industrie trompettert in de vakbladen al decennia dat er een
gouden toekomst is voor de omzetkansen
van zelfzorg, maar ook deze werkelijkheid
is weerbarstig. Ik heb berekend hoeveel
omzetgroei er in 25 jaar is geweest. De totale
consumentenomzet voor totaal drogisterijen zet ik in 1993 op index 100. Na 25 jaar
komen we uit op 209, dus 109% omzetgroei.

Voor zelfzorg was volgens de jaarverslagen
van Neprofarm deze index slechts 196. Na
25 jaar inflatie voor zelfzorg dus slechts 96%
omzetgroei! Conclusie is dus dat het marktaandeel van zelfzorg in drogisterijen in 25
jaar achteruitging, zelfzorg groeide minder
dan het totaal. Ik heb nog nooit iemand een
verklaring horen geven hoe dit kan, maar de
werkelijkheid is simpel: het huismerk heeft
zich in zelfzorg vele malen sneller ontwikkeld
dan in de rest van het kernassortiment. Een
recente berekening levert volgende uitkomsten op: het omzetmarktaandeel van het
huismerk in drogisterijen + parfumerieën
in alles van het kernassortiment behalve
zelfzorg is 16,6%. Het afzetaandeel (stuks)
is 17,9%. Voor zelfzorg is het omzetaandeel
28,2%, het afzetaandeel maar liefst 55,3%. Van
iedere 100 doosjes zijn er bij zelfzorg dus 55
huismerk! Het buitenland snapt niet dat de
Nederlander zoveel vertrouwen heeft in het
huismerk, juist op het kwetsbare terrein van
gezondheid. Het scheelt nogal voor de omzet
of men een doosje Finimal koopt of huismerk
paracetamol. Dit verklaart ook de dramatische teruggang van zelfstandigen, het huismerk stelt daar niets voor! Ook nu groeit in
zelfzorg het huismerk nog steeds veel harder
dan de merkproducten. Merkartikelfabrikanten hebben in deze situatie in Nederland dus
niet heel veel kansen.

“Zelfzorgomzet? 
Van iedere 100 doosjes
zijn er 55 van het
huismerk”

Zelfzorg is een fractie

Ten slotte nog de zelfzorgomzet, waar hebben we het over? Neprofarm geeft als meest
recente cijfer voor drogisterijen een jaaromzet aan van e 555 miljoen. Nielsen heeft
een bredere definitie en komt uit op e 695
miljoen, Totaal doen drogisterijen + parfumerieën nu een jaaromzet van iets meer dan
e 4 miljard, dus zelfzorg is maar een fractie.
Ik ben het zeker eens met het gegeven dat
zelfzorg van groot belang is en dat er potentieel is. Maar de buitenomtrek van dit assortiment is voor de meeste verzorgingsgebieden
veel te gering om alleen daarmee een goede
boterham te kunnen verdienen! Het spijt
me dat ik het feestje zo enigszins bederf, de
waarheid is hard maar mag niet verzwegen
worden, toch…?

René Salimans

rene@salimansconsultancy.nl

Ik was bij de viering van 75 jaar Pharmacon,
hier werd een marktonderzoek gepresenteerd. Hulde voor het initiatief, helaas triest
dat velen niet kwamen opdagen en het aantal aanwezige drogisten teleurstellend was.
Het onderzoek ging over zelfzorggeneesmiddelen en werd uitgevoerd in een representatieve steekproef. Bijzonder is dat 100 huisartsen werden ondervraagd, deze groep is
zo druk dat ze zelden meedoen. Aangegeven
werd dat ook drogisten van Kruidvat, Etos en
Trekpleister meededen (zonder nadere specificatie). De definitie van zelfzorggeneesmiddel bevatte geen voedingssupplementen, de
meeste respondenten zullen deze groep niet
hebben meegenomen, maar dat is niet zo erg.
Een uitkomst was dat 73% van de aankopen
bij de drogist plaatsvindt, 11% apotheek, 11%
supermarkt en 5% overige waaronder internet. Ik heb een goed gevoel hierbij. Zonder nader in te gaan op de resultaten, noem ik nog
de verbazing dat veel huisartsen geen goed
beeld hebben van de vakkennis van drogisten
op het gebied van zelfzorg.
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Zo’n 200 jaar geleden gingen mensen met gezondheidskwalen eerder naar de drogist dan naar de
huisarts, ook vanwege de kosten. Zet deze trend zich opnieuw in? Stichting Pharmacon bestaat 75 jaar
en presenteerde tijdens haar jubileumcongres van 19 maart de resultaten van een onderzoek waarin
voor het eerst de bereidheid tot samenwerken tussen drogist en huisarts werd onderzocht.

Jubileumcongres ’75 jaar Pharmacon, daar worden drogisten wijzer van’

Over een groeiend
    vertrouwen en
het calimero-effect

Y

oup van ’t Hek, voormalig huisarts, was dagvoorzitter van het
congres en spiegelde de ongeveer
100 aanwezigen enkele uitdagingen voor. Er zijn kansen voor de drogist
als poortwachter van de eerstelijnszorg,
maar hoe kunnen die goed worden ingevuld? En, de consument verneemt van de
drogist voornamelijk communicatie over
prijsgeweld: is dat te combineren met een
serieuzere rol in de zorgketen? Bovendien
wordt zorg steeds persoonlijker, moet dat
ook worden meegenomen in de opleidingen van de (assistent)drogist? Hij raakte zo
enkele hete hangijzers die deze middag ter
sprake zouden kunnen koen.
De onderzoeksresultaten werden gepresenteerd door André de Heer van Initial
Concept. Het onderzoek naar de positie van
de drogist en de bereidheid tot samenwerken tussen drogist en huisarts is gebaseerd
op 500 interviews met consumenten en 135
interviews met (assistent)drogisten en 100
huisartsen. Volgens De Heer een vrij hoog
aantal omdat huisartsen niet vaak deelnemen als respondent.

Aankoopgedrag

Uit het onderzoek blijkt dat 9 van de 10
consumenten zelfzorggeneesmiddelen
koopt, 37% zelfs eens per maand. Zij doen
die aankoop in meerderheid maar bij één
kanaal: de drogisterij (73%). Vergeleken met
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andere productgroepen worden zelfzorggeneesmiddelen nauwelijks online verkocht; de consument wil namelijk direct
een oplossing voor zijn kwaal en de drogist
is bijna altijd vlakbij. 11% koopt weleens
een zelfzorggeneesmiddel bij de apotheek
en 11% bij de supermarkt, met als reden
dat ze daar toch aanwezig zijn. 9% van de
consumenten koopt nooit een zelfzorggeneesmiddel, zij wachten tot de kwaal
vanzelf overgaat of kiezen voor een huismiddeltje. Tweederde van de consumenten
die een middel bij de drogist kopen, vraagt
advies. In totaal geven drogisten per jaar
± 64 miljoen gezondheidsadviezen en
de consument waardeert dat advies. De
drogist is volgens de consument hét adres
voor advies over kleine, veelvoorkomende
kwalen. Toegankelijker dan de apotheek en
deskundiger dan de supermarkt.

Meer samenwerking

Veel van de ondervraagde huisartsen bevestigen deze unieke positie. Zij verwijzen
op dit moment al 1 op de 4 mensen naar de
drogist bij kleine kwalen. Bijna de helft van
de ondervraagde huisartsen (46%) is bereid
tot meer samenwerking met de drogist
op het gebied van eenvoudige gezondheidsaandoeningen. Omdat dan de juiste
zorg op de juiste plaats wordt gegeven en
de huisarts meer tijd overhoudt voor het
groeiend aantal patiënten met ernstigere
gezondheidsproblemen. Een kwart van
de huisartsen is niet positief over meer
samenwerking; zij zien een drogist voornamelijk als een partij die vanuit winstoogmerk werkt en zien gevaar in de interactie
tussen zelfzorggeneesmiddelen en medicijnen. De meerderheid van de consumenten
is positief over meer samenwerking tussen
huisarts en drogist, maar een deel twijfelt
over het commerciële karakter van de drogist, zijn vermogen om de juiste diagnose
te stellen en vreest voor hun privacy. Een
aanwezige leverancier maakte overigens
terecht de opmerking dat ook apothekers
een winstoogmerk hebben…

De meerderheid van de ondervraagden
vindt dat de drogist zich ook meer kan gaan
richten op leefstijladviezen. Kantnoot is dat
consumenten hierin weer wat terughoudender zijn, terwijl ze wel aangeven dat zij
het advies door de drogist op prijs stellen…
Ruim een kwart van de huisartsen is zelfs
positief over structureel overleg met de drogist; de meerderheid vreest echter dat zo’n
structurele samenwerking te veel tijd kost
en twijfelt aan de competentie van de drogist. Opvallend is dat een klein deel van de
drogisten zelf negatief was over meer overleg met de huisarts omdat hun baan dan te
complex zou worden. “Deze drogisten moet
je onmiddellijk hun diploma afnemen”, zo
klonk het uit de zaal.

Calimero-effect

Al met al schetsen de resultaten een positief toekomstbeeld voor de drogist. Het
vertrouwen in de drogisterij is namelijk
duidelijk toegenomen, huisartsen dachten
zo’n tien jaar geleden veel negatiever over
samenwerking met de drogist. De positie
van de drogisterij als poortwachter van
de eerstelijnszorg wordt daardoor meer
concreet. De drogist zal wel zijn deskundigheid beter moeten laten zien om de banden
met de eerstelijnszorg én de consument
verder aan te halen. “Veel huisartsen zijn

niet op de hoogte van onze vakkennis, daar
valt nog veel te winnen”, aldus een aanwezige drogist. De plannen om een openbaar
beroepenregister op te richten voor de drogisterij, waarmee je verantwoording aflegt
en je kennis en kunde transparant maakt
voor de consument, wordt volgens het onderzoek dan ook breed ondersteund. Slechts
een enkele ondervraagde drogist ziet daar
de meerwaarde niet van in.
Van ‘t Hek concludeerde naar aanleiding
van de onderzoeksresultaten dat de drogist
weliswaar meer vertrouwen wint, maar
ook dat zijn deskundigheid nog redelijk
onderschat wordt. “Hebben jullie misschien
ook een beetje last van het Calimero-effect? Als ik vroeger in ons grote gezin niet
gehoord werd aan tafel, zei mijn moeder
altijd: “Je kunt ook harder roepen, jongen”.

Ondersteuning verzekeraar

Ook Jeroen Crasborn van Zilveren Kruis
adviseerde de drogisterij om hun positie
duidelijker te claimen. Zijn organisatie is
mede-initiatiefnemer van de proeftuin
waarin de samenwerking tussen huisartsen en drogisten voor het eerst in de
praktijk wordt getest (zie ook pagina 23).
“Het viel mij op dat de drogist zo goed geschoold is op het gebied van kleine kwalen,
ik wist dat niet en veel huisartsen zijn
>>

“Heeft de drogist last van het Calimero-effect?
Je kunt ook harder roepen”
Careality april 2019
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ook onbekend met de deskundigheid van
de drogist. Dat zou veel beter zichtbaar
gemaakt moeten worden. Als het onderlinge vertrouwen stijgt, dan stijgt ook het
vertrouwen van de consument. Wij zullen meer verzekerden attenderen op het
belang van de drogist bij kleine kwalen. Als
verzekeraar vinden we het belangrijk dat
de beweging richting meer zelfredzaamheid veilig gebeurt. De proeftuin is daarom
een belangrijk initiatief, al is het opvallend
hoe moeizaam huisartsen hiervoor tijd vrij
willen of kunnen maken. We zijn nu een
jaar bezig en hebben twee huisartsenpraktijken gevonden die participeren. Toch is
het ministerie van VWS zeer geïnteresseerd
in deze proeftuin en misschien moeten
we richting overheid aangeven dat er
veel meer onderzoek op dit vlak nodig is.
Daarnaast speelt E-Health een grote rol; de
consument kan in de toekomst zijn eigen
elektronische patiëntendossier bijhouden.
Men verwacht dat hij dan ook zelf het gebruik van zelfzorggeneesmiddelen daarin
gaat bijhouden. Faciliteer als drogist dat de
consument dat op een eenvoudige manier
kan doen, bijvoorbeeld door het bonnetje te
scannen.”

“Pharmacon ziet
dat verantwoorde
zorg verder gaat dan
UAD-middelen”
Patiënt als consument

Jan Benedictus van de Patiëntenfederatie gaf aan positief verrast te zijn door de
hoge waardering van de drogist door de
consument en de bereidheid tot samenwerking door huisartsen. “Ik weet minder
van consumenten dan patiënten, maar
ook de patiënt was voorheen consument
en velen van hen worden ook teruggezet
in hun eigen regie. Patiënten zullen meer
aangewezen zijn op de drogist omdat er
minder geneesmiddelen vanuit de ziektekostenverzekering vergoed worden. Veel
consumenten associëren de drogist met een
winkelketen, een commerciële partij. Neem
daarom als drogist een heldere positie in,
en maak je deskundigheid zichtbaar. Het
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bijschrift
beroepenregister mag er wat ons betreft
eerder gisteren dan vandaag komen.”

Van prijs naar kwaliteit

Jos Jongstra vertelde namens het Centraal
Bureau Drogisterijbedrijven dat de branche
zich actief inzet voor het beroepenregister,
de samenwerking met huisartsen en EHealth. “Ik ben sinds kort gediplomeerd drogist en kan vertellen dat het een pittig examen is. We hebben meer dan we vertellen.
Daarom is certificering en het laden van
het keurmerk Erkend Specialist in Zelfzorg
van groot belang. Bovendien geven we de
advisering op de winkelvloer, waar onze expertise dagelijks wordt waargemaakt, meer
betekenis met de gerichte risicowaarschuwingen bij bepaalde middelen. De discussie
in de branche gaat van prijs naar kwaliteit.
Dat wordt herkend door andere stakeholders in de zorg en door de consument, maar
we hebben nog veel uitdagingen.”

Verantwoorde zorg

Suzanne Dirks van Etos en Conny van
Ditmarsch van AS Watson herkennen de
dagelijkse praktijk in de onderzoeksresultaten. “We zijn commercieel maar het draait
niet altijd om de verkoop, soms verwijs je
iemand liever naar een huisarts. En omdat
best veel vragen stellen bij gezondheidspro-

blemen, zou het goed zijn als onze opleiding
en certificering breder uitgedragen worden.
Dan weten onze klanten ook waarom we
bepaalde vragen stellen. Zorg is persoonlijker aan het worden, zoals Youp zei en
binnen de drogisterij zal de consument
niet altijd een vast aanspreekpunt hebben.
Maar als ik bij de huisarts kom herkent hij
me ook niet.” Lisette Havermans, directeur
NDS, bevestigt dat de deskundigheid van
de drogist meer bekendheid mag krijgen.
“De positieve uitslagen van dit onderzoek
mogen we breed uitdragen. De drogist kan
een veel grotere rol spelen in de zorgketen;
er zijn bijvoorbeeld al 4 miljoen mantelzorgers en steeds meer mensen worden
thuis oud; ook zij moeten verantwoord
ondersteund worden en de drogist heeft
daar de competenties voor. Ik ervaar dit
als een positieve branche, maar we mogen
veel harder met de vuist op tafel slaan. Als
een zorgverzekeraar nu aangeeft dat zij ons
meer zichtbaar willen maken, laten we er
dan ook voor zorgen dat we voldoen aan de
kwaliteitseisen die ze stellen met certificering en opleiding. Meer samenwerking
met huisartsen zorgt ervoor dat we meer
verantwoorde zorg kunnen leveren. Nu
vitamine D uit het basispakket is, zie je dat
huisartsen een hoger gedoseerde variant
voorschrijven, dat moet in samenwerking

“Als verzekeraar zullen we meer
cliënten attenderen op het belang van
de drogist bij kleine kwalen”
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toch veel beter te regelen zijn? En, over
verantwoorde zorg gesproken, hoe gaan we
om met supermarkten die zelfzorggeneesmiddelen onder toezicht van een ‘tabletdrogist’ verkopen? Dat soort vraagstukken zijn
in samenwerking beter op te vangen.”

Niet afwachten

Ivan Wolffers, schrijver, arts en hoogleraar
vertelde als laatste spreker dat de rol van
de arts als regisseur van de gezondheid van
zijn patiënt voorbij is. “Patiënten zijn mondiger en willen zelf invloed op hun zorg.
Zet een weegschaal of andere meetapparatuur in je winkel en durf de discussie aan
te gaan! We worden tegenwoordig ouder
dan onze voorgaande generaties, maar zij
hadden minder ziektes op dezelfde leeftijd.
De Nederlander anno nu heeft veel leefstijlgebonden ziektes waarbij de drogist een
grote rol kan spelen zonder op de stoel van
de huisarts te gaan zitten. De drogist moet
zijn deskundigheid beter claimen, daarvoor
hoeven zij toch niet te wachten tot de huisarts tijd heeft? Het verkeerd gebruik van
NSAID’s veroorzaakt per jaar bijvoorbeeld
onnodig veel doden. Je kunt de huisarts

zelf al gaan informeren over het gebruik
van deze pijnstillers door zijn patiënt. Begin
alvast, al doende leer je verder.”

Veranderende rol drogist

Pharmacon-voorzitter Jalmar Wesselink concludeerde tot slot dat er tijdens
het congres een mooi toekomstbeeld is
geschetst. “De drogist heeft een unieke
positie waar we trots op mogen zijn. Als
exameninstantie die de kennis voor drogisten en assistent-drogisten borgt, zien
we dat verantwoorde zorg verder reikt dan
UAD-middelen en in onze examinering
spelen we daarop in. We zijn verheugd dat
Pharmacon wederom een aanwijzing voor
5 jaar heeft ontvangen van het ministerie.
Het vakdiploma drogist is een diploma met
aanzien en dat moeten we beter uitdragen.
Het is zeer positief dat huisartsen bereid
zijn om meer samen te werken. Om de kloof
tussen huisarts en drogist kleiner te maken, moeten we de kennis en kunde van de
drogist beter onder de aandacht brengen.
Pharmacon zal met branche in overleg treden over de resultaten van het onderzoek
en kijken of de eisen die wij als examenin-

Harry Gloudemans

stantie stellen aan de gediplomeerden nog
wel overeenkomen met de toekomstige rol
van de drogist. Want de branche doet het al
heel goed, maar de huidige ontwikkelingen
bieden nog veel ruimte voor een veranderende rol van de drogist als poortwachter
van de eerstelijnszorg.”

EFFECTIEVE, MILDE VERLICHTING
VAN OBSTIPATIE
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Wij zijn Vriesia. Een onafhankelijke groothandel
in zelfzorggeneesmiddelen en drogisterij-artikelen.
Sinds 1910 voorzien wij onze klanten dagelijks van

De voordelen van Vriesia:

Flexibel

producten, diensten en advies.

Onafhankelijk

Wij zijn altijd bescheiden en persoonlijk gebleven. Dat past bij ons.

Deskundig

No-nonsense en gewoon zorgen dat u geholpen wordt. U bepaalt
wat wij voor u kunnen betekenen. Wilt u veel ondersteuning. Prima.
Wilt u meer zelf doen, dan kan dat. Maar wij staan altijd voor u klaar.
Wij leveren een grote diversiteit aan klanten die allemaal zo hun eigen
wensen hebben. Dat is voor ons geen enkel probleem. Flexibel zijn is
voor ons een tweede natuur. Onze klanten merken dit dagelijks.
Wij zijn onbegrensd in wat we kunnen omdat we onafhankelijk zijn.
Door onze deskundigheid te combineren met ons flexibele karakter
kunnen wij leveren wat u nodig heeft. En dat doen we graag.

Wij zijn Vriesia. Waar kunnen we u mee helpen?

Betrokken
Gedreven
Voordelig

KNDB nieuws

Jaarvergadering KNDB: maandag 20 mei 2019

Met workshop over uw
persoonlijke situatie als ondernemer
U bent het inmiddels wel gewend van de Koninklijke Nederlandse Drogisten Bond (KNDB): de Algemene
Ledenvergadering biedt altijd iets extra’s. Vorig jaar deelde Annemarie van Gaal haar ondernemersinzichten
met u, dit jaar staat uzelf centraal. Voorafgaand aan de KNDB jaarvergadering 2019 kunt u als KNDB-lid de
workshop ‘Uw persoonlijke situatie’ volgen, waarbij diverse aspecten van uw persoonlijke toekomst aan de
orde komen. Met onderwerpen als leiding geven, team- en timemanagement, maar ook financiële zaken als
pensioenplanning, bedrijfsoverdracht en ondernemerssalaris. De vergadering vindt dit jaar plaats in Amersfoort.
Uw persoonlijke toekomst

Als ondernemer is het niet alleen belangrijk om na te denken over de
toekomst van uw onderneming. Ook uw eigen, persoonlijke toekomst
verdient de juiste aandacht. Hoe gaat het met uw inkomen, staat
u wel eens stil bij uw pensioenplanning of denkt u wel eens aan
bedrijfsoverdracht? In welke situatie u zich ook bevindt, het is goed
om eens langer stil te staan bij uw individuele vooruitzichten. In de
workshop ‘Uw persoonlijke situatie’ gaat u onder leiding van Joost
Roede van Sense World dieper in op uw eigen toekomst.

Praktische aanpak

“In de workshop komen veel praktische tips aan de orde”, vertelt opleider Joost Roede. “Denk maar eens aan het omgaan met je inkomen als
ondernemer. Je hebt wel eens een periode dat het minder gaat en dat
je liever geen salaris opneemt. Je kunt dan echter wel een bedrag opnemen in de boeken. Gaat het onverhoopt mis met je bedrijf, dan heb
je nog wel recht op dat bedrag en sta je niet direct met lege handen.
Een ander punt is het winkelpand: is dat eigendom of gaat het om
een huurpand? Dat geeft financieel ook nogal wat verschillen.” In de
workshop gaat het echter niet alleen om de financiële aspecten, maar
ook om goed ondernemerschap met vaardigheden als leiderschap en
timemanagement. Joost Roede: “Een winkel maak je met al je medewerkers. Je team vormt het gezicht naar buiten toe, iedereen draagt
bij aan de herkenbaarheid voor je klanten. In de workshop laten we
zien op welke manier je je team kunt betrekken bij je onderneming.
Zodat je medewerkers niet alleen in het bedrijf, maar ook áán het
bedrijf werken. Dat maakt je zaak ook aantrekkelijker, mocht bedrijfsoverdracht ooit aan de orde zijn.”

Vernieuwd aanbod KNDB-workshops

De workshop ‘Uw persoonlijke situatie’ maakt deel uit van het workshopaanbod van de KNDB. De workshops van 2018 werden gemiddeld
gewaardeerd met een 8,6. Reden voor de KNDB om de sessies ook in
2019 weer te organiseren. Aangevuld met drie nieuwe workshops,

waaronder de workshop ‘Uw persoonlijke situatie’. De klant- en omzetgerichte workshops kunt u ook samen met uw medewerkers volgen.
Het volledige aanbod aan workshops vindt u op opleidingen.kndb.org.

Aansluitend: KNDB Jaarvergadering

Na de workshop vindt in de avond de Algemene Ledenvergadering
van de KNDB plaats. Tijdens de vergadering legt het bestuur van de
KNDB verantwoording af over haar activiteiten in 2018 en wordt vooruitgeblikt op de thema’s die dit jaar de aandacht vragen. Het totale
programma van maandag 20 mei 2019 ziet er als volgt uit:
•
•
•
•

15.00 – 15.30 uur
15.30 – 18.30 uur
18.30 – 19.30 uur
20.00 – 21.30 uur

Ontvangst
Workshop ‘Uw persoonlijke situatie’
Buffet in restaurant van Sense World
Algemene Ledenvergadering KNDB

Leden van de KNDB ontvangen binnenkort een uitnodiging voor de
vergadering. U laat deze dag toch niet aan u voorbij gaan?

KNDB: altijd extra voordeel voor leden

Het workshopaanbod is maar één voorbeeld van de voordelen die het
KNDB-lidmaatschap u biedt. Onze leden profiteren ook van snel en
gratis antwoord op cao- en personeelsvragen, gratis modellen voor
arbeidscontracten en andere personeelsformulieren, gratis juridisch
advies tot 25 medewerkers kosteloos voldoen aan uw RI&E-verplichting, de beschikking over een online AVG-tool en korting op auteursheffing (muziek in de winkel), brandstof en transactiekosten van
creditcards. Daarnaast biedt de KNDB sinds een half jaar een online
BHV-cursus aan voor slechts € 4,99 per persoon. Voor dat geld laat u
al uw medewerkers de BHV-cursus volgen. Bovendien kunnen leden
gebruik maken van de dienstverlening van arbodienst Remedium en
de regelingen van stichting Duurzame Inzetbaarheid Drogisterijen
(DID). En dat voor slechts € 272,-- exclusief btw per jaar. Kijk voor meer
informatie op www.kndb.org.
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Groothandel Vriesia ziet dat de markt van zelfstandigen verandert en heeft haar diensten daarop aangepast.
“De zelfstandigen in de drogisterij krijgen minder behoefte om zich aan te sluiten bij een formule. Ze willen
weer zelf ondernemen om het onderscheid te maken en als onafhankelijke groothandel kunnen wij hen
daarbij ondersteunen en ontzorgen.”

Vriesia breidt uit met category management:

“Als groothandel
de zelfstandig
ondernemer
ontzorgen”

V

riesia voorziet als groothandel in zelfzorggeneesmiddelen en drogisterij-artikelen hun klanten al sinds 1910
van meer dan 10.000 zorgvuldig geselecteerde producten, diensten en advies. Ze zijn hecht betrokken bij de
markt en zien dat de behoefte van hun klanten verandert. Robert
Wever, head category management en André Bruinsma, algemeen
directeur lichten toe hoe Vriesia met een nieuwe strategie op deze
veranderingen inspeelt.

Zonder formule verder

“De drogisterijmarkt verandert sterk”, zegt André Bruinsma. “We
horen van steeds meer zelfstandige drogisten dat zij hun eigen
gezicht en expertise willen gebruiken om zich te onderscheiden
van het grootwinkelbedrijf. Maar hoeveel ruimte hebben ondernemers nog om vrij te ondernemen? Zelfstandige drogisten hebben
in toenemende mate de behoefte om zonder formule verder te
gaan, dat is de uitdaging die we zagen. Als groothandel hebben we
ingezet op de vraag wat zij nodig hebben als zij geheel zelfstandig
verder willen.”

Ondersteuning en advies

Om de zelfstandigen niet alleen te voorzien van artikelen, maar
ook van meer ondersteuning en advies, heeft Vriesia vorig jaar een
category management team aangesteld. Robert Wever: “Inkoop
is een belangrijk onderdeel van het ondernemerschap en moet
geen extra kopzorgen opleveren. We vinden dat we met de markt
mee moeten bewegen en ons goed moeten kunnen verplaatsen
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André Bruinsma en Robert Wever
in onze klanten. Met category management kunnen we veel meer
de diepte in en een nog beter advies geven. Onze nieuwe afdeling
bestaat uit drie category managers die gespecialiseerd zijn in alle
categorieën met ruwweg als drie belangrijkste groepen personal
care, home care en natuurvoeding, en OTC en zelfzorg.”

Sturen op data

Het team van Vriesia heeft de competenties om met de drogist de
diepte in te gaan. “We hebben een aantal mensen met veel ervaring in het vak aangenomen, die de branche door en door kennen.
Daarnaast hebben we een aantal young potentials in ons team
die razendsnel data kunnen analyseren, want we gaan ook steeds

interview

meer over op een data-driven strategie”, legt Bruinsma uit. “We
voeren veel gesprekken in de markt en de ene drogist wil zich
specialiseren in adviesproducten terwijl de ander scherper op prijs
wil zitten. Dankzij een grondige analyse van de data, komen de
ontwikkelingen in de sector en per winkel snel bovendrijven. Zo
kunnen we samen met de klant een passend assortiment bepalen
dat bij het verzorgingsgebied past én bepalen met welke prijzen we
in de markt goed kunnen meekomen. Dat betekent soms ook dat je
afscheid moet durven nemen van bepaalde producten of categorieën en kiest voor producten die meer onderscheid en marge bieden.”

Adviesproducten en megadeals

Bruinsma en Wever begrijpen dat zelfstandigen zich niet zomaar
losmaken van hun formule en dat sommigen de stap niet wagen
omdat ze vrezen dat er te veel op ze afkomt. “Een drogist moet kunnen ondernemen en met zijn winkel en klanten bezig zijn. We zijn
een onafhankelijke groothandel en vinden de vrijheid van onze
afnemers heel belangrijk. Daarom richten wij ons op de vraag hoe
we hen als groothandel verder kunnen ontzorgen en helpen. We
denken niet alleen mee met het beste assortiment, maar ook met
schapadvies, winkelinrichting, eigen lijnen en leveren desgewenst
eens in de twee weken een folder. Onze folders communiceren
adviesproducten, maar ook megadeals die heel goed aanslaan. Ze
weerspiegelen wat onze klanten van ons wensen, en dat bepalen
we door goed te luisteren en data te analyseren. De specials of megadeals uit onze folder geven klanten een reden om naar de winkel
te komen en de ondernemer kan hen vervolgens aan zich binden.
We zien kansen in de huidige markt en steeds meer drogisten weten ons te vinden als eerste leverancier.”

Trends

“We zien dat de totale OTC-markt groeit, maar ook dat de aankoop
via meer verschillende kanalen plaatsvindt. De verkoop in food
groeit en ook het online kanaal zal aan belang toenemen. De drogist moet daarom snel schakelen en zich ook op andere artikelen
richten die lokaal het verschil maken. Wij houden de markt scherp

in de gaten, analyseren aankoopgedrag en zoekgedrag en zien
daarom snel wat er ‘hot’ is. Grote trends die we zien en waar de
drogist zijn expertise in kan laten gelden, zijn bijvoorbeeld duurzaamheid of vergrijzing. Omdat we de hele breedte van de markt
bedienen, durven we grote partijen in te kopen waardoor we
scherpe prijzen kunnen stellen. Daar profiteert iedereen van mee.”

Snel meebewegen

Vriesia vertoont elk jaar een gezonde groei en steeds meer afnemers weten hen te vinden voor artikelen of service. “Dat sterkt ons
in onze nieuwe strategie. Omdat we een platte, onafhankelijke
organisatie zijn met korte lijnen, kunnen we met alle grote en kleinere trends mee bewegen. Daarmee maken we verschil. Daarbij
blijven we bij onze eigen leest, we willen kwalitatieve artikelen
blijven verkopen waar we verstand van hebben. We houden ondernemers bij hun inkoop ook een spiegel voor: past dit bij je winkel
en je klantprofiel? Want je kunt wel alles neerzetten maar het
moet ook de deur uit.”

“We werken met ervaren
mensen die de markt goed kennen
en young potentials die
razendsnel data analyseren”
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Salimans

Consultancy bv
45 jaar actief in uw branche
• Strategisch advies
• Onafhankelijk advies keuze formule
• Bemiddeling
• Marktanalyse
• Imago-onderzoek
• Portfolio-analyse
• Trendpresentatie bedrijfsmeetings
06 - 300 588 64
rene@salimansconsultancy.nl
www.salimansconsultancy.nl

Antimetil Gember
®

Draagt bij tot normaal functioneren
van het maagdarmkanaal

Graag een
rustige maag?
• Ondersteuning bij een
evenwichtige spijsvertering
• Mee op reis • Vanaf 3 jaar
• Geschikt bij zwangerschap
• Bevat een gemberextract dat 10x
meer geconcentreerd is dan een
traditioneel gemberpoeder

NIEUW

Emonta B.V. info@emonta.nl Telefoon: 0512-518 085 www.wapitinatuur.nl
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Verkrijgbaarheid en een goed advies
Laatst was ik een weekend weg met een paar vriendinnen. Het was in het begin van de lente
en er stond een boom voor het vakantiehuisje in bloei. En ja hoor, daar bleek ik allergisch voor.
Een enorme hooikoortsaanval, om half zeven op zaterdag. Wat was ik blij dat er een supermarkt in de buurt was waar ik de pilletjes van merk A kon kopen. Mijn weekend was gered, de
volgende ochtend kon ik weer goed functioneren.

Wat als ik advies wil?

Bij de drogist kan ik kiezen uit het A-merk en
de generieke versie. En dan wordt bij de kassa
gevraagd of ik de werking van het medicijn
ken, dat beantwoord ik bevestigend en dan
kan ik door. Maar wat als ik wel advies wens?
Ik ben bij de drogist toch een beetje terughoudend met ingewikkeldere vragen. Ik weet
namelijk nooit of de dame (het is meestal
een dame) wel iets weet over de producten.
Ik weet dat er personeel met een deskundige
opleiding is, maar ik weet ook dat er gewoon
verkoopmedewerkers zijn.

Toegang tot kennis

Als we het dus over verkoop van zelfzorggeneesmiddelen hebben, gaat het naar mijn
idee over twee dingen: verkrijgbaarheid en
een goed advies. Als het gaat over een middel
dat ik al ken, dan ben ik blij dat de supermarkt
het verkoopt en supermarkten ’s avonds ook
nog open zijn. En gelukkig zijn ook veel steeds
meer drogisten ook op zondag open. Als het
gaat om advies, gaat het om toegang tot kennis. Ga ik zelf online dokteren, ga ik naar de
huisarts, de apotheek of de drogist? Vaak ga
ik eerst even googelen, maar dan weet ik niet
hoe betrouwbaar de informatie is. En na het
googelen lijken mijn symptomen vaak op de
meest vreselijke ziektes te wijzen, waardoor
ik graag even wil overleggen met de huisarts.

is. De expertise van de drogist mag best wat
duidelijker uitgestald worden. De vraag op
het event van de Careality Awards was of
de drogist weer een witte jas aan moet of
niet. Mijn antwoord daarop is: jazeker. Dat
maakt voor mij als klant duidelijk dat deze
persoon verstand van zaken heeft. Maar alleen daarmee ben je er nog niet denk ik. Voor
welke vragen kan ik dan terecht? En als ik
bij de kassa sta, is dat dan de juiste plek om
uitgebreid mijn problemen te bespreken?

“Eerlijk is eerlijk, ik weet
als consument eigenlijk
onvoldoende waarvoor
ik exact bij de drogist
terechtkan”

Vertrouwen winnen

In Amerika heeft een aantal drogisterijen een
digitale dokter. Een kamertje of een zuil waar
je zelf diagnose kunt doen, bijvoorbeeld over
je BMI of bloeddruk en dan direct aan een
arts advies kunt vragen middels een videoverbinding. In Nederland is er ook een aantal
digitale huisartsen beschikbaar. Wellicht een
oplossing voor de krapte aan huisartsen in de
grote steden, maar ik denk dat dat nog iets
te Amerikaans is. Als ik toch met iemand wil
overleggen, is het fijn dat ik weet dat ik bij de
drogist terechtkan. Ik denk dat de deskundigheid van de medewerkers een mooie kans
biedt om het domein van de apotheek te claimen. Echter mijn het vertrouwen, als klant,
in de kwaliteit van het adviesgesprek en
misschien ook deskundigheid moet denk ik
verder omhoog om weer het adres te worden
voor een gesprek over kwaaltjes en oplossingen voor mijn gezondheid.

Evelyn van Leur is strateeg en pragmatisch
bouwer, met ruim 20 jaar ervaring in commerciële functies in FMCG, retail en vers.
Ze is gespecialiseerd in category, space en
formule -management en werkte onder
meer bij L’Oréal, Honig, Koninklijke De Ruijter
en Pearle. In 2008 richtte ze de Category &
Trade Company op met als doel retailers en
leveranciers dezelfde taal te laten spreken. Het bedrijf faciliteert en begeleidt de
samenwerking tussen retailers en leveranciers, verzorgt trainingen, categorievisies en
categorieplannen en begeleidt de implementatie en borging. De Category & Trade
Company is actief in food, DHZ, tuin, slijterij,
vers en drug. Evelyn is tevens medeauteur
van het Handboek Category Management.

Opmerkingen? Ideeën? Reacties? Ik hoor ze
graag: mail naar evelyn@ct-company.nl

evelyn@ct-company.nl

De week erna ging ik naar de apotheek
om extra pillen te kopen, helaas was mijn
merk daar niet verkrijgbaar, raar leek mij. Bij
navraag bleek de apotheker mijn merk niet
te verkopen, maar wel een generiek product.
Maar ik als leek/consument kon het niet
vinden; er stond namelijk geen uitleg bij het
schap. Niet heel klantvriendelijk.

Expertise claimen

Eerlijk is eerlijk, ik weet als consument
eigenlijk onvoldoende waarvoor ik exact bij
de drogist terechtkan. Hoewel ik al 16 jaar bij
dezelfde winkel kom, weet ik nog steeds niet
wie van de dames dé gediplomeerde drogist
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100% gecertificeerd biologische
Naturals
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vitaminen & mineralen

Het tijdperk van synthetische of geïsoleerde vitaminen en mineralen is wat ons betreft voorbij.
Met grote trots introduceren we het grootste assortiment aan gecertificeerd biologische vitaminen
& mineralen. Gemaakt door Moeder Natuur en volledig vrij van geïsoleerde vitaminen & mineralen,
vulstoffen en bestrijdingsmiddelen! Het onafhankelijk biologisch label op onze producten bewijst het.
Voordat u uw nieuwe vitaminen & mineralen product koopt, vragen wij u om de ‘Royal Green uitdaging’
aan te gaan. Vraag uzelf af: “Wil ik een synthetisch product, of wil ik een unieke mix van
gecertificeerd biologische vitaminen & mineralen verrijkt met krachtige
kruiden en plantenextracten?”

plant power
Mini Caps Multi

Gecertificeerd biologische Multi vitaminen & mineralen
complex voor het hele gezin. Levert alle vitaminen en
mineralen in 100% gecertificeerd biologische vorm. Een
unieke prestatie waar we enorm trots op zijn. Vrij van synthetische vitaminen & mineralen en bestrijdingsmiddelen.
Geschikt voor kinderen vanaf 3 jaar en veganisten. Ervaar de
kracht van de natuur.
Verkrijgbaar in: 90 vegicaps

Vitamine B complex

Royal Green Vitamine B complex
levert 100% gecertificeerd biologische
B-vitaminen samen met een krachtige combinatie van silicium, lavendel,
rhodiola, reishi, geelwortel, gember,
zwarte peper en selenium. Folaat en
rhodiola dragen bij aan de weerstand
tegen tijdelijke stress. * Selenium ondersteunt de instandhouding van onze
nagels en haren. Vitaminen B2 en B3
dragen bij tot de instandhouding van
een normale huid. Vitaminen B2, B5 en
folaat dragen bij tot de vermindering
van vermoeidheid.
Verkrijgbaar in: 60 vegicaps

Iron complex

Multi Gold

Gecertificeerd biologische energie & anti-stress* Multi. Levert
vitaminen, mineralen, kruiden en paddenstoelen in 100%
gecertificeerd biologische vorm. Gemaakt door Moeder
Natuur, vrij van synthetische ingrediënten en bestrijdingsmiddelen. *Ashwagandha, rhodiola en maca bieden steun
bij tijdelijke stress en spanning. Ginseng geeft meer energie.
Geschikt voor veganisten.
Verkrijgbaar in: 90 vegicaps

Royal Green levert 100% gecertificeerd
biologische ijzer samen met een krachtige combinatie van amla (vitamine C),
grote brandnetel, aloë vera, geelwortel, gember en zwarte peper. Onze gecertificeerd biologische vitamine C en
superfoods bevorderen de opname van
ijzer. Zo kunnen we een optimale werking garanderen. IJzer draagt bij tot de
normale vorming van rode bloedcellen
en hemoglobine. IJzer draagt hierdoor
o.a. bij tot de vermindering van vermoeidheid.
Verkrijgbaar in: 60 vegicaps

Magnesium

Royal Green Magnesium is het eerste
product ter wereld dat magnesium,
vitamine D en ashwagandha in gecertificeerd biologische vorm levert. Magnesium en vitamine D dragen bij tot de
normale werking van de spieren en het
zenuwstelsel. Ashwagandha draagt bij
aan de normale weerstand tegen tijdelijke stress. Ervaar de kracht van Moeder Natuur nu!
Verkrijgbaar in: 60 vegicaps

Vitamine C complex

Royal Green Vitamine C complex levert
100% gecertificeerd biologische vitamine C samen met een krachtige combinatie van shiitake, maitake & reishi.
Reishi draagt samen met vitamine C
bij tot de normale werking van het
immuunsysteem.
Verkrijgbaar in: 60 vegicaps

Selenium

Royal Green levert gecertificeerd
biologische selenium samen met een
krachtige combinatie van gember,
geelwortel, rozemarijn & kaneel. De
speciaal toegevoegde kruiden (geelwortel en rozemarijn) dragen samen
met selenium bij tot het normaal functioneren van het immuunsysteem en
de bescherming van cellen tegen oxidatieve stress.
Verkrijgbaar in: 60 vegicaps

Meer informatie: Frenchtop Natural Care Products BV. • Tel: 0226-364400 • www.royal-green.eu

nieuws

Proeftuin Zelfzorg in Brummen en Tiel

Samenwerking drogist
en huisarts van start
Het is zover: drogisten gaan samenwerken met
huisartsen in zelfzorg. In de Proeftuin Zelfzorg in
Brummen en Tiel verwijzen de drogisten en de
foto Bart van Dieken

huisartsen de klanten en patiënten naar elkaar
door als het gaat om zelfzorg bij kleine kwalen.
te kst e n b e e l d

Centraal Bureau Drogisterijbedrijven
Marten Hummel, directeur CBD (r), met huisarts Marcel Kerkhoven

Huisartsen staan open voor ondersteuning door de drogist als
het gaat om kleine, veelvoorkomende gezondheidskwalen. Dat
bleek wel uit het onderzoek dat Pharmacon Examens begin dit
jaar onder huisartsen en consumenten heeft gehouden. Bijna
de helft (46 procent) van de huisartsen is positief over ondersteuning door de drogist inclusief advies over welk zelfzorggeneesmiddel het meest geschikt is bij kleine kwalen. En vier op
de tien consumenten ziet afstemming tussen huisarts en drogist ook zitten. Maar hoe ziet samenwerking tussen de drogist
en de eerste lijn en dan uit? En wat levert het op? Het project
Proeftuin onderzoekt op welke manier drogisten en huisarsten
samen kunnen werken en zo een bijdrage kunnen leveren aan
de juiste zorg op de juiste plek bij kleine kwalen.

Erkend Specialist in Zelfzorg op de kaart

Marten Hummel, directeur CBD, is trots dat het project is
gestart: “Consumenten zijn niet altijd in staat tot zelfzorg. We
weten ook dat huisartsen veel tijd kwijt zijn met vragen van
patiënten over kleine klachten waarop de drogist als Erkend
Specialist heel goed antwoord kan geven. Goede samenwerking van de drogist als Erkend Specialist in Zelfzorg met de
zorgaanbieders in eerstelijn zal leiden tot meer juiste zorg op
de juiste plaats. Wanneer verwijzen we naar elkaar door, hoe
zien de adviezen eruit? Dat en nog veel meer meer gaan drogisten in Brummen en Tiel samen met huisartsen aantonen in
deze proeftuin. Met dit project zetten we de Erkend Specialist
in Zelfzorg op de kaart.”

Patiënt huisarts is klant drogist

De proeftuin vindt plaats in de regio Brummen en Tiel. Huisarts Marcel Kerkhoven neemt met de huisartsenpraktijken De

Meidoorn, Marktplein en de Zegerij in Brummen deel aan het
project. In Tiel is dat bij het Eerstelijns Centrum Tiel.
Huisarts Marcel Kerkhoven: “De druk op de huisarts neemt toe;
de patiënt vergrijst, onze administratieve lasten nemen toe.
Daarnaast hebben huisartsen te maken met de overheveling
van de zorg uit het ziekenhuis naar de huisartsenpraktijk. Ook
verwachten we tekorten aan huisartsen. Samenwerking met
de drogist op het dossier zelfzorg kan de huisarts ontlasten.
De patiënt van de huisarts is immers de klant van de drogist.
In de proeftuin krijgen drogisten en huisartsen meer inzicht in
de adviezen over en weer. Er ontstaat een gemeenschappelijk
belang en bewustwording dat er risico’s aan zelfzorgmedicatie
zitten. Met deze proeftuin krijgen we wederzijds meer begrip
over elkaars rol in het veilig verstrekken van zelfzorgmedicatie.
Met de proeftuin sorteren we als het ware voor op de toekomst.”

Brede ondersteuning

De proeftuin is een initiatief van het Centraal Bureau Drogisterijbedrijven (CBD) en zorgverzekeraar Zilveren Kruis. Het
project kan rekenen op brede ondersteuning door onder meer
de Consumentenbond, Nederlandse Patiënten Federatie, het
Instituut Verantwoord Medicijngebruik, het Nederlandse Huisartsen Genootschap, het College ter Beoordeling Geneesmiddelen en de drogisterijbedrijven Kruidvat, Trekpleister, Etos en
DA/DIO. Het project is in maart in Brummen gestart. Verwachting is dat het onderzoek, onder leiding van onderzoeksbureau
Nivel en Ipsos, eind 2019 wordt afgerond. Dan komen ook
conclusies en aanbevelingen beschikbaar over landelijke uitrol
van het project.

Centraal Bureau Drogisterijbedrijven / www.drogistensite.nl / www.erkendspecialistinzelfzorg.nl / info@cbd-maarssen.nl / @CBDdrogisterij
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reportage

In januari openden 26 winkels in
Nederland hun deur onder de
vlag van de nieuwe formule Care
& Beauty. “We hebben onze
plaats in de markt bepaald, er is
een goede basis gelegd in de
achterliggende periode en nu
kunnen we vooruitkijken”, zegt
ondernemer Harry Piet namens
alle aangesloten leden. “Je
losmaken van gewoontes is een
kwestie van lange adem.”
te kst

Ivonne de Thouars

beeld

Jan Willem Houweling, In the Picture

Care & Beauty bepaalt zijn plek in de markt

“Voor elke drogist die weg
wil uit het midden”

H

arry Piet is in dit geval woordvoerder van de nieuwe
formule Care & Beauty, maar hij benadrukt dat Care
& Beauty een initiatief is van een groep ondernemers. “Deze formule is opgezet en ontwikkeld door
de kerngroep van elf ondernemers die vanaf het begin bij Care &
Beauty betrokken zijn. Samen met Stan van Nieuwland en Reinier
Kok vormen wij het dagelijks bestuur en de kerngroep van ondernemers zijn preferente aandeelhouders; zij bewaken de belangen.
Daarnaast hebben we een folderassortiments-commissie waarin
diverse ondernemers zijn vertegenwoordigd. De een is wat meer
georiënteerd op prijs, de ander op innovatie en zorg en dat geeft
een mooie mix. We zijn prijsveilig en uniek in onze assortimentskeuzes, waardoor we een aanvulling zijn op de bestaande markt.
Ik houd daarbinnen wel heel strak onze stip aan de horizon in de
gaten: ons DNA is de adviesdrogist die zijn klant wil bedienen in
een gespecialiseerde winkel, met oog voor duurzaamheid, biologische producten en advies”
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Organische groei

De plannen voor Care en Beauty ontstonden in juni 2018 met een
groep ondernemers die zich los wilde maken van NDS. De banden
met NDS werden verbroken en Holland Pharma werd de logistieke
partner. “In een ideale wereld zouden er helemaal geen zelfstandigen meer zijn en konden we met zijn allen helemaal opnieuw
beginnen”, aldus Piet. “Ik bedoel daarmee dat we nu moeten
rekening houden met een historisch gegroeide conditionering. Dat
maakt het complex.” Eind 2018 werd de nieuwe formule concreet,
en in januari openden de deuren. Dat zijn er nu 26. Er hebben zich
onder meer een ex G&W ondernemer en een natuurdrogist bij Care
& Beauty aangesloten. “Zij zorgen voor de diversiteit en inbreng die
ons ook weer een stap verder brengt. Overigens is er uit de gezondheidswinkelhoek ook steeds meer interesse in ons initiatief.”
Piet geeft aan dat Care & Beauty streeft naar 70 tot 80 winkels in
2020 en als basis zo’n 40/50 winkels nodig heeft. “Dat is het aantal
waarmee we ons als organisatie comfortabel kunnen voelen. Er is

reportage

nog wel wat werk te verrichten in onze slagkracht en de versterking van de backoffice, maar we kunnen er nu met gemak 15 tot
20 leden bij krijgen. Daarna willen we beheerst groeien, het moet
organisch gaan en we willen de juiste ondernemers aan laten
sluiten.”

Uniforme uitstraling?

Met de juiste ondernemers doelt Care & Beauty op drogisten die
zich herkennen in het DNA van de organisatie. “Als ondernemers
ons DNA goed begrijpen, handelen ze daar na van verloop van tijd
vanzelf naar. Er zijn voldoende zelfstandigen die denken, voelen
en handelen zoals wij. Er wordt ook veel contact met ons gezocht,
maar de meeste ondernemers haken voorlopig af op hun opzegtermijn. En we zien vaak een afwachtende houding, men kijkt wat er
bij ons gebeurt en hoe de markt zich ontwikkelt. Misschien bestaat
ook het idee dat een Care & Beauty-winkel direct helemaal omgebouwd moet worden, maar we nemen kleine stappen binnen onze
vastgestelde strategie en bouwen ons uiteindelijke gezicht langzaam op. Care & Beauty winkels bepalen zelf hun assortiment en
uitstraling. Hoe harder je bij zelfstandigen drukt op uniformiteit,
hoe meer weerstand je krijgt. We vragen ook geen fee, je betaalt
wat je afneemt. Onze enige vereisten zijn dat elke winkel inzet op
de producten die we op de voorkant van de folder presenteren, dat
zij de uitstraling op de pui volgen, een aandeel kopen en natuurlijk
dat zij meegaan in onze filosofie. Elke drogist die zijn vak serieus
neemt, is welkom bij Care & Beauty, ongeacht de grootte van zijn
winkel. Als ondernemers gaan verbouwen is er wel een visie, die
we hebben vormgegeven in een proefopstelling”

“In een ideale wereld
zouden er helemaal geen
zelfstandigen meer zijn”
ciers, waaronder HEEL en New Care hebben hun commitment naar
onze organisatie uitgesproken. De nadruk ligt op zorg en beauty
in de breedste zin van het woord: duurzaamheid, biologisch,
adviesproducten, mond- en wondverzorging. Ons aanbod OTC is
maximaal en in voedingssupplementen zijn we enorm gegroeid,
daar liggen de kansen in preventie. Een Care & Beauty ondernemer
is niet bang om over grote indicaties te adviseren, in preventieve
zin is heel wat te zeggen over de toenemende welvaartziektes als
diabetes, obesitas, cardiovasculaire problemen en darmklachten.
En wat te denken van burn-outs en andere mentale problemen?
Gezondheid neemt een belangrijk deel van de winkel in, maar ook
in verzorging willen we een opvallende presentatie met merken
die je elders niet kunt vinden. Berkson Interieurbouw heeft modules ontwikkeld met afneembare magneetfolie, waarmee je op een
eenvoudige wijze van thema’s als moederdag of kerst kunt wisselen. Uniformiteit is geen speerpunt, het is vooral belangrijk dat de
consument onze drogisten herkent door de folder en zijn inzet.” >>

Grote indicaties

Harry Piet laat in het kantoor te Purmerend de voorbeelden zien
van een mogelijke Care & Beauty-winkel. Er komen talloze innovatieve producten voorbij die geen nog andere speler biedt, maar ook
de gerenommeerde merken in zorg en beauty hebben aandacht
voor de nieuwe drogisterijformule. “We willen een selectief assortiment, maar geven ook een prijssignaal af. Meerdere leveran-
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“Een Care & Beauty
ondernemer is niet bang
om over grote indicaties
te adviseren”
Specialisatie als hoofdboodschap

Uit de folder van Care & Beauty blijkt dat zij een heel andere focus
hebben dan andere drogisterijen. “Op de voorpagina staat specialisatie centraal, en niet de prijs. Prijs is nooit onze hoofdboodschap.
Maar als je in je verzorgingsgebied een van de weinige aanbieders
bent, moet je je klanten ook in de breedte blijven bedienen. De
groep van zelfstandige drogisterijen is enorm pluriform; de P van
plaats, de K van Kruidvat en de verschijningsvorm zijn bepalend
voor je winkel. Die diversiteit moet je bedienen en daarnaast committeren we ons met zijn allen aan de producten op de voorpagina
en de acties zoals het testen op een magnesiumtekort. Op deze
service naar onze klanten blijven we voortbouwen. Overigens is bij
een aantal winkels op hun verzoek de prijspagina vervangen door
specialisatie. Er zijn dus twee varianten van de folder.”

echt anders acteren en die traditionele conditionering moet eruit
als je als zorgpartner serieus genomen wil worden. We werken
intensief samen HCCP’s zoals mondhygiënisten en zijn ook in gesprek geweest met huisartsen, maar die samenwerking is nog wat
ver van ons bed. Vertrouwen in de drogist als branche heeft veel
met de uitstraling van de winkels te maken. Voordeel is prima,
maar welk beeld zet je neer met een kermiswinkel vol voordeelbakken en allerlei branchevreemde artikelen? Als ik kijk naar NDS,
dan heb ik veel respect voor hun strategie. Ook het initiatief met de
hartkamer is goed uitgevoerd, alleen vraag ik me af hoe zij daarop
voort willen bouwen. Door daarna weer met 1 met 1 folders de
markt te bestoken haal je dat mooi opgebouwde beeld direct weer
onderuit. Het verdienmodel in de drogisterij moet worden aangepast en dat vereist dat dingen echt anders worden gedaan. Je losmaken van gewoontes is niet gemakkelijk, dat merken wij intern
ook. De focus op aandacht en deskundigheid en het veranderende
beeld resulteert in misschien in minder rotatie, maar meer rendement. Het is de weg van de lange adem. Zelfs hoogleraren in retail
onderstrepen dat deze richting de juiste is.
Winkels hebben toekomst maar er moet wel een noodzaak worden
gecreëerd om ze te bezoeken. De prijsklant mis je misschien, maar
dat pakken we terug op vertrouwen en klantenbinding.”

Het verschil maken

Aan het samenstellen van de folder, die elke twee weken verschijnt, wordt met man en macht gewerkt. “Natuurlijk is de folder
ook digitaal beschikbaar en wordt geëxperimenteerd met digitaal
adverteren. Helaas is de conversie op de folder echter nog vele
malen groter. Verder is de webshop is in ontwikkeling, staat het
huismerk in de steigers en is er een eigen e-learning via Speakap
ingezet. Certificering is niet ons primaire uitgangspunt. Wij realiseren ons dat dit wellicht naar een aantal stakeholders een signaal
kan zijn maar de consument merkt daar weinig van. Vaak hangt
er wel een certificaat op de deur maar gebeurt er binnen te weinig.
Die discussie wordt nog steeds gevoerd.” Om de kennis up to date
te houden, organiseert Care & Beauty speeddates met leveranciers
en ook verdiepende dagcursussen over gezondheid en beauty. Op
23 mei staat het Care & Beauty workshop evenement over klantcontact op de agenda (zie kader).

Losmaken van gewoontes

Kijkend naar de markt, vindt Piet dat er te weinig revolutie is. “We
zijn er al heel lang mee bezig maar het oogt als evolutie en dat gaat
in de huidige dynamiek van de markt veel te langzaam. Je moet

Care & Beauty event

Op 23 mei organiseert Care & Beauty een evenement waarbij een retailgoeroe ondernemers een spiegel voorhoudt over klantcontact.
Piet: “We organiseren dit event voor leveranciers, leden en hun personeel en een aantal genodigde collegae met als hoofdvraag ‘hoe
wordt het weer leuk in de winkel?’. Dat wordt het als je goed contact met je klanten hebt. Onze spreker legt mysterybezoeken af en
deelt de resultaten op het event. Iedereen die in een winkel werkt of met mensen werkt, haalt zoveel meer uit zijn werk als hij werkelijk ‘aan staat’. Verkopen begint bij empathie en aandacht. Pas dan gaat kennis en vakkundigheid een rol spelen en kan je je rol goed
invullen. Hoe dan ook, is werken in onze winkels geen baantje, maar een vak.”
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spotlight

“Goede service en advies dé
redenen om winkel te bezoeken”
De zelfzorgmarkt is volop in beweging. Hoe onderscheid je je daarin
als dienstverlener? Hoe creëer je een sterk merk met relevantie?
Kwaliteit en prijs liggen daarbij voor de hand. Maar om de klant te
overtuigen om voor joúw producten te (blijven) kiezen, is jezelf
kritisch evalueren en out-of-the-box denken onontbeerlijk.

Daarom hecht Natusor veel waarde aan de visie van de klant. Die houdt je immers een objectieve spiegel voor. Marcia Voets, eigenaar
van de Etos in Schijndel, vertelt over haar
ervaringen met het merk Golden Naturals.

Natuurlijk product

“Golden Naturals staat nu sinds een jaar bij
ons in de schappen. Aanvankelijk begonnen we met drie meter, en geleidelijk is dat
gegroeid naar zeven meter. Het uitgebreide
assortiment, snelle werkzaamheid en goede
resultaten zorgen ervoor dat er veel vraag
naar is en mensen echt terugkeren naar de
winkel voor een nieuwe aankoop. Daarnaast
merk ik dat klanten steeds meer vragen om
een natuurlijk product, zonder chemische
toevoegingen. Dan lopen wij al snel naar het
Golden Naturals-schap”, vertelt Marcia.

Advieswinkel

Ook het personeel op de werkvloer is te
spreken over Golden Naturals. “Na een uitgebreide en leuke producttraining door Jan-Dirk
Troost is ons kennisniveau echt verbeterd,
waardoor we graag en vol zelfvertrouwen een
gedegen advies kunnen geven. Etos groeit sowieso steeds meer in de rol van ‘advieswinkel’.
Niet slechts ‘potjes verkopen’, maar op basis
van de klantvraag goed advies geven en onderbouwen waaróm een bepaald product de
beste keuze is voor de klant. Overigens is dat
ook iets waar het winkelend publiek meer en
meer om vraagt. Goede service en persoonlijk
advies zijn dé redenen om naar de winkel te
gaan in plaats van online je aankoop te doen.”
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Win-winsituatie

Ook de ‘2 euro-dop’ die op alle Golden
Naturals-producten zit, kan rekenen op
positieve reacties. “Zowel bij het personeel
als bij de klanten”, vertelt Marcia. “Het is een
win-winsituatie: door de doppen terug te
brengen naar de winkel draag je een steentje
bij aan een beter milieu, steun je een goed
doel (KNGF Geleidehonden, red.) én krijg je
e 2,- korting op een volgende aankoop. Dat
concept spreekt veel mensen aan én zorgt
ervoor dat klanten blijven terugkomen.”

Vitamine D3-druppels

“De Golden Naturals-producten die altijd
wel goed ‘scoren’ zijn de vitamine D3, visolie,
melatonine, Deep Sleep en probiotica”, somt
Marcia op. “Probiotica adviseren we regelmatig aan mensen met bijvoorbeeld acne. En
vanwege het pollenseizoen dat nu in volle
bloei is, is er momenteel veel vraag naar

Scutellaria, zowel in capsule- als in sprayvorm. Al met al een gevarieerde selectie met
‘dagelijkse’ vitaminen en mineralen, maar
ook met onderscheidende, speciale formules.
Ik ben erg blij met de nieuwe vitamine D3 in
vloeibare vorm. Klanten vroegen daar regelmatig om, vooral omdat niet iedereen een
capsule prettig vindt om in te nemen. Nu kan
ik hen Golden Naturals Vitamine D3-druppels
aanbieden.”
Meer informatie over Golden Naturals:
www.goldennaturals.nl

column

De huisarts; uw voornaamste concurrent
Afgelopen maand mocht ik aanwezig zijn op het Pharmacon congres. Eerlijk gezegd had ik hier
iets meer van verwacht en was ik het ook oneens met de conclusie om meer de samenwerking
op te zoeken met de huisarts, uw voornaamste concurrent als het gaat om een belangrijk deel
van de zelfzorg business…

Oneerlijke concurrentie

Het laatste zie ik als een stuk oneerlijke
concurrentie waar de zorgsector nu deels via

misleiding van profiteert (want veel mensen beseffen niet dat je hier uiteindelijk in
vrijwel alle gevallen voor moet betalen). In
veel gevallen zoekt de huisarts nog steeds
naar andere indicaties zodat men toch in
de vergoede sfeer blijft. Dit dreigt nu weer
met Vitamine D te gebeuren. Indien u een
uiteenzetting wenst over de mislukte ‘RX to
OTC switches’ vanwege de-listings in Nederland sinds 1990 dan kan ik u volledig bijpraten. Het grootste deel van de
zelfzorgmarkt betreft vitaminen,
mineralen en supplementen.
Segmenten met een gezonde
groei en spectaculaire innovaties;
waardeproposities die zich richten op een verandering in levensstijl. Indicaties die goed zijn voor
€40 miljard(!) in de kosten van
de gezondheidszorg, zo hoorde
ik van huisarts en spreker op het
congres Ivan Wolffers, en dat kan
ik bij benadering beamen vanuit
onze doorlopende consumentenonderzoeken.

Leefstijl

Een huisarts heeft geen diëtiek in de opleiding dus stelt een diagnose, verwijst of
schrijft voor en controleert of de medicatie
heeft gewerkt. Er is geen prikkel om een strak
plan te maken naar een gezondere leefstijl
met gezonder eten, minder roken en drinken, meer bewegen, preventiever denken en
streven naar een goede privé/werkbalans.
Hier liggen de kansen voor de moderne
gezondheidsretailer. Richt je dus ook op de
5.8 miljoen Nederlanders die regelmatig bij
de huisarts komen voor consult en recept en
ontwikkel unieke concepten om die groep
goed te bedienen en kleiner te maken bij de
huisarts en groter bij de drogist. Dat heet
concurrentie. En wellicht dat de huisarts dan
naar de drogisterijsector komt voor betere
samenwerking en verwijzing.

jhrutte@info2action.nl

Mijn teleurstelling betrof de focus van het
congres en blijkbaar de piketpaaltjes die de
Pharmacon-examinering bestrijkt. De scope
van het gepresenteerde onderzoek was voor
mij dan ook te beperkt. Tijdens het congres
ter ere van het 75-jarige bestaan lag de
focus op de rol die de drogist kan spelen bij
de advisering van de zogenaamde geregistreerde allopathische geneesmiddelen. Deze
middelen hebben het grootste raakvlak met
de zorgsector, de apotheek en prescriptie
medicatie. Uiterst belangrijk dat de drogist in
deze categorieën betrouwbaar kan adviseren
natuurlijk! Maar ook categorieën die ik als
marketeer in de drogisterij een stuk minder
interessant vind geworden:
• De belangrijkste groepen zoals pijnstillers,
hoestmiddelen en huid/maag/darm producten vormen slechts 30% van de omzet
(groot €1.069 miljoen in 2018) in zelfzorg.
De rest wordt gevormd door medische
hulpmiddelen, supplementen en kruidenpreparaten.
• Allopathische zelfzorg wordt grotendeels
gedomineerd door het huismerk want
‘paracetamol is paracetamol’ volgens de
meeste consumenten.
• Allopathische zelfzorg heeft in 2018 een
belangrijke overstap gemaakt naar het
supermarkt kanaal wat het nog alledaagser
maakt onder aanvoering van de sterkste
A-merken.
• Uw belangrijkste concurrent is de huisarts.
Ongeveer 1 op de 4 allopathische zelfzorgproducten, waar Pharmacon de focus op
legt, wordt nog steeds voorgeschreven door
een huisarts (bron: IQVIA). Voor meer van
deze omzetinformatie verwijs ik naar IQVIA.
De patiënt moet dit, soms onwetend, later
afrekenen bij de kassa van de apotheek.
Uit onze consumentenonderzoeken blijkt
dat een huisarts zeer spaarzaam naar een
drogist verwijst en dan ook nog naar het
allergoedkoopste molecuul/product.

“Preventie door een
gezondere leefstijl,
daar liggen de kansen
voor de drogist”
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interview

Drogist Jeanette Philippo van Trekpleister Bodegraven deed elk jaar al mee aan de Verkiezing tot Beste
Zelfzorgadviseur. “Ik vind de verkiezing een mooie manier om mijn kennis te testen uit te breiden voor het
beste advies.” Ze eindigde al vaker in de top 10 en dit jaar behaalde Jeanette de eerste plaats.

Jeanette Philippo, Beste Zelfzorgadviseur 2019

“Er zijn zoveel 
   goede adviseurs 
in de drogisterij”

E

r deden 400 kandidaten mee aan de Verkiezing tot Beste
Zelfzorgadviseur 2019. Op grond van de resultaten van
drie online kennistesten, een mysteryshop-onderzoek en
een gesprek met de vakjury, werd Jeanette de winnaar.
Renske Quartel van DA Drogisterij & Parfumerie ’t Vijzeltje in
Hank werd tweede en Suzan van der Pol van Etos Kloosterveen in
Assen eindigde op de derde plaats. Daphne Quist van Kruidvat in
Bavel en Anita Ammeraal van DIO Drogisterij Van Duinen in Leens
behaalden ook de finale, maar vielen net niet in de prijzen.

Juryrapport

De top drie kreeg de prijzen uitgereikt door juryvoorzitter Ruud
Coolen van Brakel van het Instituut voor Verantwoord Medicijngebruik (IVM) tijdens het Care Award Event op 14 maart. Volgens het
juryrapport is Jeanette een deskundige drogist die haar vakkennis
goed uitdraagt, verantwoorde zorg heel serieus neemt, zeer klantvriendelijk is en haar kennis graag deelt met collega’s. Ze heeft een
sterke toekomstvisie en is zeer enthousiast over haar vak, aldus de
jury waarin naast het IVM ook apothekers, opleidingen en de branche zelf zijn vertegenwoordigd.

Meedoen als hobby

Jeanette werkt al meer dan 25 jaar in de drogisterij en ziet het
meedoen aan de verkiezing als een soort hobby. “Het is gewoon
leuk om met de online testen mijn kennis uit te breiden en op peil
te houden en de casus is vaak een eyeopener. Natuurlijk volg ik ook
nascholing, maar ik vind dat ik dan nog te weinig met de stof bezig ben. Ook in de winkel besteed ik veel aandacht aan advisering.
Onze winkel in Bodegraven bevindt zich onder een bejaardencentrum, dus we hebben veel vaste klanten die graag voor advies
komen.”

Vlnr Winnaar Jeanette Phillipo (Trekpleister),
nummer 2 Renske Quartel (DA) en
nummer 3 Suzan van der Pol (Etos)
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Visitekaartje

Jeanette had totaal niet verwacht dat ze won. “Er zijn zoveel goede
adviseurs in de drogisterij! Het was vooral heel spannend om voor
de jury te verschijnen. Ik lag van de spanning de nacht ervoor
wakker, maar de nacht erna ook omdat ik het idee had dat ik tijdens de casus meer door had moeten vragen, zoals ik in de winkel
ook altijd doe. Ik ben perfectionistisch in mijn advies en wilde het
ook graag goed doen voor Trekpleister, je bent toch hun visitekaartje.” Jeanette werd na de verkiezing bedolven onder de felicitaties en bloemen van collega’s door het hele land. “Het nieuws dat ik
de titel had gewonnen, stond ook in de lokale kranten en daardoor
kwamen ook heel veel klanten mij feliciteren. Het was erg leuk om
van hen te horen dat ik deze titel ook echt verdien, daar doe je het
tenslotte voor.”
Jeanette Phillipo verzorgt als titelhouder voortaan in Careality@Work
de column ‘Jeanette vraagt door’.

“Een echte vakvrouw”

Ronald van den Berg, algemeen directeur van Trekpleister is
enorm trots dat Jeanette de titel Beste Zelfzorgadviseur 2019
heeft gewonnen. “We steunen deze verkiezing volop omdat het
de verantwoorde zorg door de drogist en het belang van een
goed advies voor het voetlicht brengt. Jeanette is een echte vakvrouw en maakt de pay off ‘Trekpleister, altijd meer drogist voor
jou’ meer dan waar. Ik bezoek zoveel mogelijk winkels in het
land en in Bodengrave sprong Jeanette er echt uit. Dit is ook een
opleidingsfiliaal en ik kreeg echt energie van de manier waarop
Jeanette haar kennis overbrengt. Advies en aandacht zijn heel
belangrijk voor Trekpleister, en het is een groot compliment dat
de vakjury en vooral de klanten van Jeanette dat herkennen.”

Wij feliciteren alle winnaars van
De Careality Care Awards 2019!
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Care Award Event 2019

Het event waarbij de hele
branche samenkomt
Op 14 maart werden de Careality Care Awards uitgereikt aan de

te kst

beste innovaties van 2019. Ook werden de Challenger Award en de

beeld

Oeuvre Award uitgereikt door de vakjury, waarin alle directies van de

Ivonne de Thouars
Jan Willem Houweling, In the Picture

drogisterijformules en andere deskundigen zijn vertegenwoordigd.
Voor het eerst werden de Care Awards gecombineerd met de
uitreiking van de verkiezing tot Beste Zelfzorgadviseur.

Het Care Award Event werd voor de vierde keer georganiseerd en
bijgewoond door zo’n 160 belangstellenden. Onder enthousiaste
begeleiding van presentator Ad Bastiaanse werden in De Landgoederij te Bunnik de prijzen uitgereikt en werd er in een gezellige sfeer
genetwerkt onder het genot van een drankje en een uitgebreid buffet.
Ook konden de aanwezigen een branchequiz spelen, waarbij het mooi
was om te zien hoe de meningen verdeeld liggen over vraagstukken
als ‘moet de drogist weer terug in de witte jas’ of ‘welke categorie
kende het afgelopen jaar de meeste innovaties’.

Bepalen winnaars

De winnaars van de Care Awards worden bepaald volgens een vast
stramien. Careality verzamelt eerst alle innovaties van het voorgaande jaar in samenwerking met Nielsen en Info2Action. Deze
innovaties, dus niet een nieuwe variant in een bestaande lijn, worden
gepubliceerd en de lezers van ons vakblad stemmen op hun favorieten. Vervolgens ontstaat een shortlist waaruit vakjury de winnaars
bepaalt. Daarbij letten zij op waardes als innovativiteit, samenwerking, verwachte levensduur, ondersteuning, etc. Ook stemmen zij voor
de winnaars van de Challenger Award, een kleiner bedrijf of letterlijke
uitdager, en de Oeuvre Award voor een leverancier die jarenlang
sterke partner is van de drogist en de positionering van de drogisterij
ondersteunt.

Verhitte discussies

Niek Schipper nam dit jaar met verve de taak van juryvoorzitter over
van Jan-Derek Groenendaal, de voormalig algemeen directeur van
Etos, dat nu vertegenwoordigd wordt door commercieel directeur
Boudewijn van Nieuwenhuijzen. Schipper verwelkomde de aanwezigen en gunde hen een kijkje achter de schermen van het juryberaad
voor de Care Awards. “Etos, A.S. Watson, en NDS spelen het retailspel
in het dagelijks leven nogal eens op het scherpst van de snede. De
vergaderingen voor de Care Awards vormen de enige gelegenheid
waarbij we met zijn allen samenkomen en over de leveranciers,

innovatie en producten spreken. Dat zijn leuke bijeenkomsten die
ook nogal eens verhitte, maar heel leerzame discussies opleveren. In
hoeverre spelen exclusieve en selectieve distributie bijvoorbeeld een
rol bij het toekennen van een Award? Daar hebben we een scheiding
gemaakt tussen de commerciële belangen van exclusieve distributie
en de kwalitatieve beweegredenen van selectieve distributie. Zo komen we altijd weer op een lijn bij de nominaties die wat meer overleg
vergen. Maar er zijn ook nominaties waar we het direct over eens zijn,
het is mooi om op deze manier onze leveranciers te bespreken en in
het zonnetje te zetten.”

Beste Zelfzorgadviseur 2019

Drogist Jeanette Philippo van Trekpleister Bodegraven werd aan het
eind van de avond verkozen tot Beste Zelfzorgadviseur 2019. De verkiezing leeft volop in de sector; dit jaar deden meer dan 400 (assistent)drogisten mee aan de verkiezing. Zij maakten online toetsen >>
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Bedankt voor
de waardering!
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om de kennis en adviesvaardigheden te testen. In de tweede ronde
bezocht een mystery shopper de vijf (assistent)drogisten per formule
met de beste resultaten uit de toetsen. In de laatste ronde verschenen
de vijf topkandidaten voor een vakjury en werden aan de tand gevoeld
over advieskeuze, beroepshouding en motivatie. Het complete plaatje
bepaalde de uiteindelijke winnaar. “Het was dit jaar een spannende
nek-aan-nek race met de nummer 2 Renske Quartel van DA en nummer 3 Suzan van der Pol van Etos”, vertelt juryvoorzitter Ruud Coolen
van Brakel van het Instituut voor Verantwoord Medicijngebruik terwijl
hij de prijzen overhandigde aan de gelukkige winnaars. Hij gaf de zaal
mee dat zij er best bij stil mochten staan wat voor een fantastische
branche de drogisterij is. Vanaf het najaar 2019 kunnen kandidaten
zich weer opgeven voor de verkiezing via www.bestezelfzorgadviseur.
nl. (Zie ook de reactie van winnares Jeanette Philippo op pagina 30).

De jury van de Careality Care Awards bestaat uit:
•

Niek Schipper, Trading Director Health&Beauty A.S. Watson
(juryvoorzitter)
Boudewijn van Nieuwenhuijzen, commercieel directeur Etos
Jan Bouwman, directeur Holland Pharma
Frank Turksma, voorzitter KNDB
Nico Alberts, oud-voorzitter Neprofarm en algemeen directeur
Nicis Consumer Health
Joop Rutte, algemeen directeur Info2action
Lisette Havermans, algemeen directeur NDS

•
•
•
•
•
•

Mooie aanvulling

De combinatie tussen de verkiezing voor de beste introducties in
de drogisterij en de Beste Zelfzorgadviseur blijkt een mooie aanvulling op het event. De genomineerden voor de verkiezing tot Beste
Zelfzorgadviseur genoten van de feestelijke avond, spraken met de
aanwezige leveranciers en directies en raadden volop mee wie de
winnaars van een Care Awards waren. “Wij werken tenslotte elke dag
met deze producten”, vertelt een kandidate. Aan de andere kant namen diverse leveranciers de gelegenheid om de zelfzorgadviseurs te
bedanken voor hun inzet. “Zonder goede verkopers en adviseurs in de
drogisterij behalen wij geen succes”, aldus een van de leveranciers.
We blikken op de volgende pagina’s met een fotoreportage terug op
een geweldige avond met dolgelukkige winnaars en kijken uit naar
het event van 2020. Bedankt voor uw aanwezigheid!

De winnaars van de Care Awards zijn:
•
•
•
•
•
•
•
•

Haarverzorging:
Henkel Beauty, Nature Box
Mondverzorging:
Mediphos OTC Consumer, Ecodenta Expert Line Black
Gezondheidsproducten:
Biohorma, A.Vogel Vitamine D3
Geuren & Decoratieve Cosmetica
Kneipp, Kneipp Lipcare
Gezichtsverzorging:
Louis Widmer, Remederm Gezichtscréme UV 20
Lichaamsverzorging:
Nature’s choice, Treets Bubble
Babyverzorging:
Unilever, Zwitsal Naturals
Zelfzorg
Sanofi, Bisolvon 2in1 suikervrij

Nieuw jurylid

Jan Bouwman verving wegens omstandigheden Remco de Haas,
hoofd inkoop van Holland Pharma. We zijn verheugd dat Jan
Bouwman laat weten dat hij permanent zitting neemt in de jury.
Remco, enorm bedankt voor je inspirerende bijdrage de afgelopen
jaren aan de Care Awards!

De vakjury van de verkiezing tot Beste Zelfzorgadviseur
bestaat uit:
•
•
•

•

Ruud Coolen van Brakel, directeur Instituut voor Verantwoord
Medicijngebruik (IVM)
Lyda Blom, voormalig docent apothekersopleiding Universiteit
Utrecht en lid Raad van Toezicht PCO Certificerend Orgaan
Linda Mulder-Wildemors, openbaar apotheker SIR Institute
for Pharmacy Practice and Policy, lid accreditatiecommissie
nascholing (assistent)drogisten
Harry Gloudemans,
bestuurslid Stichting
Pharmacon

>>

PK Benelux ontving de Challenger Award, omdat zij als slimme en
snelle uitdager de categorie gezondheidsproducten al jaren levendig houden. Henkel ontving de prestigieuze Oeuvre Award. De jury
waardeert Henkel als betrouwbare partner die de drogist al decennia steunt en op een duurzame manier innovatief blijft. De winnaars
presenteren zich uitgebreid in deze uitgave.
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Careality Oeuvre Award

Henkel Beauty viel dit jaar twee keer in de prijzen tijdens de Care Awards. Naast de Award in de categorie
haarverzorging voor Nature Box, wonnen zij de prestigieuze Oeuvre Award, die de jury toekent aan
onmisbare en sterke partners die de drogisterij in haar positionering ondersteunen.

Henkel Beauty wint Oeuvre Award en Award Haarverzorging

“De drogisterij is onze
perfecte match”

‘H

enkel heeft als gevestigd en gerenommeerd merk
laten zien dat ze de categorie kunnen opschudden
met een opvallende innovatie. Deze bescheiden firma
is voor ons een constante en gewaardeerde factor’.
Ivan De Jonghe, general manager Beauty Care Retail Benelux en Jaap
Boon van Ostade, sales director Beauty Care Retail Nederland, herkennen zich in deze lovende woorden van de jury. “Bescheidenheid en
hard werken kenmerken ons bedrijf. Het winnen van deze Awards
geeft onze organisatie een enorme boost. In onze business volgen de
evoluties elkaar snel op. Er is niet zoveel tijd om stil te staan bij wat je
hebt bereikt, maar dit hebben we met het hele team goed gevierd. We
zien het ook echt als een teamprestatie.”

Samen bouwen

Henkel is een sterke speler op de wereldmarkt en zit niet stil, aldus De
Jonghe. “In Nederland hebben we de voorbije jaren wat schommelingen gehad, maar op termijn is het een evenwichtige grafiek. De uitdaging is om onze positie verder te versterken. Essentieel zijn daarbij de
kernwoorden blijvende verbetering, samenwerking, innovatie, duurzaamheid en winkelbeleving en dat alles op basis van goede customer
insights. We bouwen onze merken samen met onze handelspartners
en de drogisterij is van oudsher ons belangrijkste afzetkanaal. De wortels van ons iconische en nog steeds succesvolle merk Schwarzkopf
liggen immers in de drogisterij. De drogist is voor Henkel een heel
sterke match en biedt het podium voor onze innovaties.” Ondanks de
jarenlange, hechte samenwerking met de drogisterij had het bedrijf
de Oeuvre Award niet zien aankomen. “Misschien zegt dit iets over onze bescheidenheid,
we zijn superblij met deze waardering.”

No-nonsense mentaliteit

De jury was eensgezind in haar waardering
voor de no-nonsense en ‘doen wat je belooft’
mentaliteit van Henkel. “Dat is voor ons erg belangrijk”, zegt De Jonghe. “Samen een categorie
opbouwen, goed luisteren naar de handel, gedachten en kennis uitwisselen en de executie
steeds groter maken voor een optimale klantbeleving, is wat ons drijft. We hebben elkaar als
retailer en leverancier nodig. Door de wederzijdse uitwisseling van shopperinsights willen
we productgroepen dynamiseren, ook vanuit
onze rol als expert in bepaalde categorieën.
Dat onderbouwen we met adviestrainingen,
gedetailleerde productinformatie, stylingadviezen en een goed bereikbare customer service.
Daarbij ondersteunen we sterke innovaties via
on-en offline media en sterke point of saleactiviteiten.”
Henkel houdt haar merkenportfolio relevant
door de wensen van de eindklant op de voet
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bevatten tot 98% natuurlijke ingrediënten en de verpakking is van
25% gerecycled plastic. Daarnaast zijn ze vrij van sulfaten, siliconen,
parabenen en kunstmatige kleurstoffen. “Bovendien werken we voor
Nature Box samen met internationale ontwikkelingsorganisaties en
ondersteunen we kleine boeren bij het duurzaam telen van grondstoffen. We zijn ook een samenwerkingsverband met Solidaridad aangegaan omdat we het belangrijk vinden dat de kleine lokale boeren
optimale ondersteuning krijgen. Het verhaal achter Nature Box past
vanuit alle invalshoeken”, zegt Boon van Ostade.
Jaap Boon Van Ostade en Tasja Hellebrand
te volgen. Boon van Ostade: “Timing speelt een bepalende rol. Geen
andere sectoren evolueren zo snel als die van cosmetica, schoonmaakmiddelen en voeding. Binnen beauty zien we verschillende trends:
Better for you (natuurlijke ingrediënten en authenticiteit), Premiumisation (exclusieve producten), Online en Duurzaamheid. Die laatste
trend zit in ons DNA ingebakken, wat ook wel blijkt aan de lancering
van Nature Box.”

Groeien in lichaamsverzorging

De erfenis van Henkel ligt in de categorie haar, maar ook in body
willen ze hun herkenbaarheid vergroten. “Nature Box is voor Henkel
een grootse innovatie, vergelijkbaar met de boost lancering van Syoss,
precies tien jaar geleden. Onze ambities met het merk Nature Box
zijn vergelijkbaar. And, there’s more to come…”, hint De Jonghe. “We
hebben Nature Box direct volop uitgerold over de categorieën haar en
body. We hadden een veelbelovende start en kijken uit naar de verdere
uitbouw.”

Verhaal achter Nature Box

Vegan is een belangrijke trend en Nature Box maakt dat voor een
groot publiek toegankelijk. De felgekleurde producten van Nature Box
bevatten als enige merk cold pressed oils, zijn vegan gecertificeerd,

JURYRAPPORT
Oeuvre Award

“De toekenning van de Oeuvre Award is voor ons als jury een serieuze zaak en dat levert de nodige discussies op. Want wie voegen
we toe aan het illustere gezelschap van de voorgaande winnaars
Biohorma, L’Oréal en GSK? We hebben dit jaar unaniem gekozen
voor een zeer betrouwbare partner van de drogisterijbranche.
Deze bescheiden firma is voor ons een constante en gewaardeerde factor en kiest altijd nadrukkelijk voor de drogist. Dit bedrijf
heeft al jaren een consistent aandeel in de drogisterij, is zeer betrouwbaar en ze doen altijd wat ze beloven. We hebben het over
een gevestigd en gerenommeerd merk dat dit jaar heeft laten
zien dat ze de categorie kunnen opschudden met een opvallende
en lovenswaardige innovatie. Onze gezamenlijke waardering gaat
dit jaar uit naar Henkel Beauty.

Betere wereld

De Jonghe: “We geloven in de circulaire economie en daarom moet elk
product het weer beter doen in duurzaamheid, in de hele waardeketen. Die traditie voert 140 jaar terug naar onze oprichter, Fritz Henkel,
en zit sterk in onze bedrijfscultuur verankerd. We werken met 53.000
medewerkers wereldwijd voortdurend aan een goed evenwicht tussen zakelijk succes, bescherming van het milieu en sociale betrokkenheid. Zo nemen we onder andere deel aan de New Plastics Economy
en hebben we een partnership met The Plastic Bank.” Henkel krijgt
voor haar inspanningen voor een betere wereld ook erkenning en
bekleedt topposities in verschillende internationale rankings. “Maar
we mogen dat best beter uitdragen, misschien zijn we wat dit betreft
nog iets te bescheiden.”

Advisering in duurzaamheid

De consument verwacht steeds meer transparantie over de producten die hij gebruikt, zeker in verzorging, zegt Boon van Ostade. “We
moeten daarom de dialoog met de consumenten nog beter aangaan.
Ook hier is de drogist weer onze perfecte match, we proberen hun
adviesfunctie zo goed mogelijk te benutten. De drogist wordt door
de consument gezien als de expert en dan doel ik niet alleen op de
functionele aspecten van een product, maar zij kunnen ook de weg
wijzen in duurzaamheid. Zo krijgt hun rol een bredere relevantie en
wij pakken dat graag samen op.”

JURYRAPPORT
Haarverzorging

Met de vegan lijn Nature Box voor haar en lichaam, wist Henkel
Beauty een grote doelgroep aan te spreken. De jury is enthousiast
over de vernieuwende positie en uitstraling van Nature Box en de
samenwerking van Henkel Beauty met de branche. De felgekleurde producten vallen op in het schap en Nature Box heeft hiermee
de vegan trend voor een groot publiek toegankelijk gemaakt. De
jury noemt de samenwerking van Henkel met ontwikkelingsorganisaties en kleine boeren nobel en bekroont deze lijn met de Care
Award.
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Wij, de makers van Lucovitaal®, garanderen al sinds 1989 elke dag met vol enthousiasme en met
volledige betrokkenheid de hoogste kwaliteit voor de scherpste prijs. Zoekt u naar een uitgebreid en
uitgekiend samengesteld product voor een lage prijs? Alstublieft: Lucovitaal®, Krachtig & Goedkoop!®
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Lucovitaal®, Krachtig & Goedkoop!®

Careality Challenger Award

PK Benelux

De Challenger Award is vorig jaar in het leven geroepen om kleinere spelers of nieuwkomers die opvallend presteerden, in de schijnwerpers te
zetten. De jury koos dit jaar eensgezind voor PK Benelux; geen nieuwkomer maar wel een echte uitdager in de categorie gezondheidsproducten.
Ruim 25 jaar is PK Benelux al een gewaardeerde partner in de
drogisterijbranche. Zo’n vier jaar geleden sloeg het bedrijf een
nieuwe weg in en dat is niet onopgemerkt gebleven. “We zijn van
‘hoe meer introducties, hoe beter’, omgeslagen naar het belang van
zeker succes”, vertelt productmanager Marleen Tomas.

Lucovitaal brandstore

De aanleiding voor de nieuwe strategie, was de opening van een
Lucovitaal brandstore in winkelcentrum Woensel te Eindhoven.
“We hebben zo’n uitgebreide lijn, dat we die niet volledig bij onze
handelspartners kunnen presenteren. De afgelopen jaren zijn
meerdere van onze producten onder de merknaam Lucovitaal
geschaard en om ons succes te testen, hebben we een brandstore
geopend. Een groot bijkomend voordeel is, dat we directe feedback
krijgen van onze consumenten. Zij weten exact wat ze willen
en zijn zo goed op de hoogte, dat we daar met onze productontwikkeling sterk op in kunnen spelen. Dankzij deze feedback en
marktonderzoek, zagen we in dat een nauwkeurige afstemming
van innovaties en het huidige portfolio op de behoeften van onze
consument, de weg was naar succes.”

Krachtig en goedkoop

PK Benelux besloot populaire producten als Rode Gist Rijst, Magnesium, Melatonine, Visolie of CBD-olie verder uit te breiden met
nieuwe varianten of toepassingen zoals de vegetarische capsule.
“Als we zo’n innovatie hebben uitgedacht, testen we het eerst uitgebreid in onze brandstore. Pas als we zeker zijn van succes, rollen
we het uit via onze handelspartners. Dat heeft onze band met de
drogisterij verder versterkt en het vertrouwen in een lancering van
Lucovitaal is daardoor verder gegroeid.” Dit alles gebeurt zonder
de kernwaardes ‘krachtig en goedkoop’ los te laten. “We bieden de
best mogelijke producten met hoge doseringen en een goede opneembaarheid altijd tegen de scherpste prijs. Lucovitaal moet voor
iedereen bereikbaar blijven en met de juiste actiemechanismen en
een goede prijsstrategie, weten we heel veel consumenten te bereiken. Een goede werkzaamheid van supplementen hoeft niet altijd

JURYRAPPORT

“Dit bedrijf is geen nieuwkomer, maar een echte uitdager. Met
snelle en slimme introducties en een scherpe prijsstelling houdt
deze leverancier de categorie al jaren op haar qui vive. PK Benelux
speelt deskundig in op trends en houdt de drogist en de grote
leveranciers in deze categorie alert. Mede door de dynamiek die
dit bedrijf veroorzaakt, groeit de grote en belangrijke categorie
van gezondheidsproducten als kool. Daarmee ondersteunen zij de
positionering van de drogisterij. Alle lof van de jury is daarom dit
jaar voor PK Benelux.”

Marleen Tomas en Karlijn Gerrits
gelijk te staan aan een hogere prijsstelling, daarvan overtuigt
Lucovitaal de consument steeds weer.”

Nodige dynamiek

Met de nieuwe strategie brengt PK Benelux nog steeds de nodige
dynamiek in de categorie. “We introduceren nu zo’n tien producten per jaar. Dat is nog steeds een fors tempo vergeleken met onze
collega’s, maar voorheen zetten we wel het viervoudige weg.” Het
grootwinkelbedrijf is van belang voor een merk als Lucovitaal,
maar ook de zelfstandigen zijn essentieel. “Onze buitendienst
bezoekt hen regelmatig en velen presenteren ons merk prominent
omdat ze daarbij zowel hun adviesfunctie onderstrepen als een
prijssignaal afgeven.”

Kwaliteit gewaarborgd

PK Benelux erkent haar verantwoordelijkheid als aanbieder van
kwaliteitsproducten en heeft daarom haar kwaliteitsmanagementsysteem ontwikkeld. Deze is vastgelegd conform ISO 13485:2016
en de medische hulpmiddelen richtlijn 93/42/EEC, aangevuld door
2007/47/EEC, Annex V. Dit kwaliteitsmanagementsysteem garandeert dat de noodzakelijke kwaliteitscontroles zijn geïmplementeerd.
PK Benelux blijft zowel in supplementen als medische hulpmiddelen voortbouwen op het huidige succes: “Net zolang tot we in
ieder kastje van een Nederlands huishouden staan. De Challenger
Award is ons op het lijf geschreven en we blijven bewijzen dat we
dit vertrouwen volop verdienen.”
PK Benelux is onderdeel van Peters Krizman AG, dat zich uitsluitend
richt op OTC en medische hulpmiddelen. De exportactiviteiten worden
ook ondersteund door de in Uden gevestigde salesafdeling. Van hieruit
worden meer dan 30 landen, met focus op de EU en MENA, beleverd
voor zowel eigen merk retailers als private label voor A-merken.
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98% natuurlijke ingrediënten
Geschikt voor pasgeboren baby’s
Vrij van parabenen, kleurstoﬀen,
zeep en SLES schuimmiddel
pH-huidneutraal
Dermatologisch getest

Natuurlijke babyverzorging

86%

van de testers
beveelt Zwitsal
Naturals aan

Onderzoek uitgevoerd door hettestpanel.nl, 104 ouders, juni 2018.
Careality
april 2019 op Zwitsal Naturals Shampoo & Wasgel.
Dit 42
resultaat
is gebaseerd

Care Award • categorie Babyverzorging

Zwitsal Naturals
van Unilever
Een ‘groene’ lijn in de vertrouwde gele Zwitsal range, dat valt natuurlijk op. Het gerenommeerde merk Zwitsal speelde met de introductie
van Zwitsal Naturals in op de vraag naar natuurlijke verzorgingsproducten voor de baby. De jury waardeert deze stretch van Zwitsal en het
feit dat er bij de introductie specifiek voor de drogisterij werd gekozen, met een Care Award.
In 2018 stond de waarde van de babycategorie, goed voor meer dan
34,5 miljoen in de drogisterij, onder druk. De omzet daalde met
1,4% terwijl het volume met 0,7% steeg. Unilever bood met een
geheel nieuwe, natuurlijke variant voor Zwitsal met een premium
propositie de gelegenheid om dit tij te keren.

Natuurlijk en vertrouwd

“Ouders kiezen vaak voor hun baby een vertrouwd merk met een
bewezen werking”, vertelt brand manager Fleur Osté. “De vraag
naar natuurlijke verzorging groeit hard en met Zwitsal Naturals
bieden we deze nieuwe doelgroep een mooi alternatief; natuurlijke
en vertrouwde verzorging voor een aantrekkelijke prijs.” Zwitsal
Naturals bestaat voor minimaal 98% uit ingrediënten van natuurlijke oorsprong en is cosmos icea naturals gecertificeerd. “We
hebben bij deze natuurlijke variant gekozen voor een heel nieuw
design. De consument verwacht bij een geel Zwitsal product ook
de bekende geur, maar deze lijn heeft een 100% natuurlijk parfum
met een bloemige geur. De diertjes op de verpakking hebben goed
uitgepakt. Ze worden door de kleintjes goed herkend en dat zorgt
voor een leuk ‘spaareffect’.”

Verder uitbreiden

De Zwitsal Naturals range bestaat uit vijf producten; billencrème,
shampoo en wascrème, bad en wascrème, bodycrème en micellair
water. De introductie werd ondersteund met een grootse campagne en veel aandacht op social media. Tijdens de introductieperiode werd Zwitsal Naturals gepresenteerd in een speciale display
en werden er kleine knuffelbeestjes cadeau gegeven. “We hebben
Zwitsal Naturals als eerste gelanceerd bij Kruidvat, die nog geen
natuurlijke babypropositie had en het product breed heeft opgenomen. Inmiddels is Zwitsal Naturals verder uitgerold.” Volgens Fleur

Pieter van Soest, Thérèse Jutte, Thomas van der Kamp,
Meta van Ouwerkerk en Sanne Otten.
Osté wordt de lijn door retailers goed ontvangen door de natuurlijke en meer premium propositie met hoge waarde per product.
“De waardering met een Care Award bevestigt dat en we blijven
onderzoeken op welke manier we de Naturals lijn verder kunnen
uitbreiden om te voorzien in de behoeftes van onze consument.
Daarmee werken we graag samen met onze handelspartners zoals
Kruidvat die uitgebreid meedenken hoe we van Zwitsal Naturals
een nog groter succes kunnen maken. Als marktleider willen we
voor alle ouders een oplossing bieden met de beste verzorging voor
hun kleintje en een natuurlijke propositie is daarom een belangrijke toevoeging aan ons portfolio.”

JURYRAPPORT

Veel consumenten zijn op zoek naar een natuurlijke propositie in
babyverzorging. Als grootste speler in de baby categorie heeft het
vertrouwde merk Zwitsal ingespeeld op deze trend me Zwitsal
Naturals, dat voor 98% uit natuurlijke ingrediënten bestaat. Deze
stretch van een groot merk wordt door de juryleden gewaardeerd.
Jonge gezinnen zijn een belangrijke doelgroep voor de drogist,
dus de juryleden spreken expliciet hun waardering uit voor het
feit dat Unilever met deze introductie specifiek voor het drogisterijkanaal heeft gekozen.
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Winnaar van de Careality Care Award 2019
categorie Gezichtsverzorging
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Bedankt voor uw stem,
uw vertrouwen en
uw waardering!

Ae

Re

aE

iAn

Graag willen wij jullie heel hartelijk danken voor het vertrouwen in onze producten. Uiteraard zijn wij erg blij en zeer trots met de Care Award in de categorie
Gezichtsverzorging met de Remederm Gezichtscrème UV 20.
Wij hebben, mede dankzij het positieve advies van jullie allemaal, een geweldige
introductie doorgemaakt met dit product en wij zullen ons de komende jaren
intensief blijven inzetten om nieuwe producten te ontwikkelen die een toegevoegde
waarde hebben.
Onze farmaceutische productiestandaard draagt zorg voor een prima werking en
een optimale huidtolerantie. Hierdoor zal de consument, met welk huidtype dan
ook, onze producten met veel plezier gebruiken en blijven gebruiken.
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Care Award • categorie Gezichtsverzorging

Remederm 
Gezichtscrème UV 20 
van Louis Widmer

Voor het vierde jaar op een rij werd Louis Widmer genomineerd voor de Care Awards en dit jaar was het raak: zij wonnen met de Remederm
Gezichtscrème UV 20 de Care Awards in de categorie gezichtsverzorging. General manager Peter Leyting: “Een nominatie vinden we al een
hele eer en het winnen van de Care Award is echt een bekroning op ons werk.”
“Ik zou de tijd wel even stil willen zetten”, zei Leyting op het moment dat hij de Care Award op het podium ontving. Het is ook een
moment waar je volop van wilt genieten, vertelt hij achteraf. “We
zijn elk jaar verheugd met een nominatie en winnen binnen deze
categorie met ijzersterke merken is wel een moment om even bij
stil te staan.”

Werk aan de winkel

Louis Widmer houdt al jaren vast aan hun filosofie en geeft veel
aandacht aan kennisoverdracht. “Daarnaast blijven wij weg uit het
grote promotiegeweld. Wij geven de consument liever een gift, zoals
een miniverpakking van een ander Louis Widmer-product of een
extra premium. We zijn niet bij iedere drogist verkrijgbaar omdat
de merkwaardes goed onder de aandacht gebracht moeten worden.
Daarom is het bijzonder dat we toch door de hele branche gewaardeerd worden. Overigens is er nog wel werk aan de winkel want ons
merk is in de sector een begrip, maar nog niet bij elke consument.”

Vaste waarde

De Remederm Gezichtscrème UV 20, bestemd voor de zeer droge
huid en probleemhuid, is een belangrijke innovatie voor Louis Widmer. “We bespreken met dermatologen in binnen- en buitenland
de schaduwkant van het zonnen en het belang van UV-bescherming het hele jaar door dringt steeds meer door bij de consument.
Zeker voor de mensen met een zeer droge huid is UV-bescherming
belangrijk. We werken met een eigen laboratoria en dermatologen
en het is niet eenvoudig in zo’n rijke crème een UV-bescherming

JURYRAPPORT

De Remederm Gezichtscrème met UV-bescherming is binnen
een jaar een vaste waarde geworden in het assortiment van
Louis Widmer. Het valt de jury op dat dit merk vorig jaar sterk is
gegroeid en de juryleden hebben unaniem hun waardering voor
dit merk met haar loyale consumenten uitgesproken. Alle leden
van de jury begrijpen de selectieve distributie-strategie van Louis
Widmer dat via de apotheker bij de adviesdrogist is beland. Het
merk geeft waarde aan het assortiment van de drogist en ondersteunt de adviesrol.

Hans Rijnen en Peter Leyting
toe te passen en toch een goede textuur te behouden. Remederm is
sinds jaar en dag één van onze toplijnen en de UV-variant is direct
een vaste waarde geworden waarmee we naast de vaste gebruikers een nieuwe doelgroep hebben aangesproken.”

Nieuw: BabyPure

Eind april introduceert Louis Widmer
een geheel nieuwe lijn: BabyPure
met vier producten. Pure want het
bevat geen parfum, kleurstoffen, minerale oliën, siliconen,
alcohol, parabenen, PEG-emulgatoren, nanomateriaal of
microplastics. Leyting: “Met deze nieuwe lijn binnen ons
assortiment kunnen we iedereen van jong tot oud bedienen.”
De lijn bestaat uit Shampoo & Waslotion, Weer & Wind crème,
Verzorgende Lotion en Verzorgings- en Massageolie.
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OTC CONSUMER HEALTH

Care Award • categorie Mondverzorging

Ecodenta’s Extra Black
Whitening van Mediphos
Mondverzorging was in 2018 de categorie die het hardste groeide in omzet. Binnen deze uitgebreide categorie met veel gevestigde namen
bekroonde de jury een kleine, nieuwe speler met een opvallend product: Ecodenta’s gitzwarte tandpasta voor wittere tanden. Mediphos
wist met deze tandpasta een top 10 positie te behalen en die opmerkelijke prestatie werd bekroond met een Care Award.
“In de categorie mondverzorging waren dit jaar wederom de grote
jongens genomineerd en één outsider”, zegt René van der Mark,
sales & marketing director van Mediphos OTC Consumer Health.
“We hadden dan ook niet verwacht dat we zouden winnen, al
sprong onze unieke tandpasta er wel echt uit. We waren verheugd
dat de retailers Ecodenta bekroonden. We hebben nog geen volledige distributie en zijn een jong, startend bedrijf dus we zijn enorm
trots op deze waardering.”

Meer dan een hype

Het succes van Ecodenta ligt volgens Van der Mark aan het feit
dat zij bijtijds zijn ingesprongen op de enorme trend in producten
met houtskool. “Je zag het al een tijdje in verschillende cosmetica
producten zoals gezichtsverzorging, deodorant, mondverzorging
enzovoorts. Ook de grote merken en private label hebben nu een
zwarte of natuurlijke variant tandpasta gelanceerd. Onze timing
bleek perfect. Etos was op zoek naar artikelen die aansluiten bij de
behoefte van de groene consument en heeft Ecodenta in de categorie natuurlijke tandpasta’s opgenomen.” Hierna ging het snel,
volgens Van der Mark. “De geheel zelfstandige drogisten omarmden Ecodenta en we zijn onder meer ook verkrijgbaar bij DA, G&W,
H&B en online. Het mond-tot- mond effect zorgde ervoor dat veel
consumenten die zwarte tandpasta eens wilden proberen. Nu, na
een ruim jaar op de markt, zien we dat de zwarte tandpasta ook
herhaaldelijk wordt gekocht. We willen ook meer zijn dan een hype
en blijven aan de natuurlijke tandpasta’s van Ecodenta bouwen.
Liefst willen we 10% van het premium segment behalen.”

Aandacht vasthouden

Het advies van de drogist is essentieel voor Ecodenta, zegt Van
der Mark: “Consumenten stappen niet zomaar over naar een

JURYRAPPORT

Mediphos bracht in januari 2018 een opvallende introductie op de
markt: een gitzwarte tandpasta voor een witte glimlach. Dit zijn
het soort innovaties waarmee retailers reuring kunnen veroorzaken op de winkelvloer. Het is niet nieuw dat houtskool wordt
ingezet binnen mondverzorging voor wittere tanden. Maar dat
een kleine en relatief nieuwe speler in deze markt vol grote en
gevestigde namen een top 10-positie weet te behalen, wordt door
de jury unaniem geprezen. Daarom een terechte Care Award voor
Ecodenta.

René van der Mark en Remco Werkman
nieuw merk. Wij blijven de aandacht van de bewuste consument
vasthouden met innovaties waarbij we de kracht van natuurlijke
ingrediënten met moderne wetenschap combineren.” Ecodenta
biedt, met diverse lijnen in tandpasta en mondspoeling breed
assortiment in mondverzorgingsproducten, diverse met Vegankeurmerk en/of Ecocert certificaat. “We willen elke consument
een product bieden dat past bij zijn situatie of mondproblemen en
werken daarvoor samen met professionele tandartsen, gezondheidsexperts, universiteiten en onderzoeksinstituten.”

Onderscheidend portfolio

‘Nieuwkomer’ Mediphos OTC Consumer Health is in januari 2018
opgericht en levert een uitgebreid portfolio persoonlijke gezondheid en verzorging. Het familiebedrijf richt zich met nadruk op
de adviesdrogist met een groeiend aantal merken zoals Axanova
spierverzorging, Ecodenta, Poolplus supplementen, MAG365
magnesium, FC2 vrouwencondooms, Moskinto muggenpleisters
en Staudt Littekencrème. Van der Mark: “We kiezen bewust voor
onderscheidende kwaliteitsproducten. We willen niet de zoveelste
kopie of prijsvechter in de markt zijn. We bouwen dan ook voortdurend aan een goede band met de drogisterij, onder andere met
een driekoppige buitendienst en actieve overdracht van productkennis. We werken vol energie aan merken die echt onderscheid
bieden aan de adviesdrogist. Omdat we een familiebedrijf zijn,
zijn de lijnen kort en kunnen we snel schakelen. We gaan graag
nieuwe partnerships aan met ondernemende drogisten om het assortiment van Mediphos nog steviger in de markt te zetten.”
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WINNAAR!
We willen alle lezers en jury van Careality bedanken en tegelijk
complimenteren met hun uitstekende smaak. Ze hebben de introductie
van Bisolvon 2-IN-1 Suikervrij beloond met de Careality Care Award.
Daarom Bisolvon 2-IN-1 Suikervrij
Droge- of kriebelhoest? Soms weet je het niet.
Gebruik dan Bisolvon 2-IN-1. Nu ook suikervrij
met heemstwortel, weegbree en tijm.
De natuurlijke ingrediënten hydrateren
vastzittend slijm, verminderen hoestprikkels en
verzachten de door hoest geïrriteerde keel.

W IN

NA AR

SANL.BISO2.19.04.0165

Je vertrouwde keuze bij elke hoest!

Medisch hulpmiddel. Lees voor gebruik de gebruiksaanwijzing.

www.bisolvon.nl

Care Award • categorie Zelfzorg

Bisolvon 2-in-1 
Suikervrij van Sanofi
De markt van hoestmiddelen is het afgelopen jaar 4,3% gegroeid in waarde (MAT P92018 vs MAT P92017). Bisolvon, dé specialist op het gebied
van hoest, was met de 2-in-1 varianten de motor achter deze groei en de suikervrije variant werd dan ook terecht bekroond met een Care Award.
Het top 10 OTC merk Bisolvon bestaat al meer dan 50 jaar en kwam
in 2017 in handen van wereldspeler Sanofi. “We besloten direct gas
te geven met deze mammoet onder de hoestdranken door in te
spelen op de 2-in-1 trend”, vertelt salesmanager Consumer Health
Care Marc Blokzijl. Sanofi lanceerde in september 2017 Bisolvon
2-in-1 voor volwassenen en kinderen en een jaar later volgde de suikervrij variant. “Binnen zes maanden hadden we deze introductie
in alle markten uitgezet. Een schot in de roos. De eerste maanden
realiseerden we een groei van meer dan 5 procent punten marktaandeel en die stijgende lijn zette in 2018 door.” In totaal heeft
Bisolvon 2-in-1 ervoor gezorgd dat het gehele merk 25% in omzet
groeide naar een totale consumenten omzet van >10 miljoen. “Als
we IQVIA mogen geloven en dat doe ik natuurlijk graag, is Bisolvon
het merk dat de meeste waarde heeft toegevoegd in 2018 aan de
gehele OTC-categorie.”

Succesfactoren

Het succes van de 2-in-1 lijn van Bisolvon is volgens Marc te danken aan een combinatie van het tijdig inspelen op de behoefte
aan natuurlijke ingrediënten, een ongekend lange griepepidemie
in 2017/2018 en de lancering van een nieuwe TV commercial. “De
waardering van de jury kwam als een mooie aanvulling. We hebben het winnen van de Award nationaal en internationaal gedeeld
en vele complimenten en felicitaties in ontvangst mogen nemen.
De Award heeft een prominente plek gekregen in ons kantoor en
we hopen volgend jaar de prijzenkast verder te mogen vullen.

JURYRAPPORT

Al meer dan 50 jaar is Bisolvon dé specialist in het hoest-segment.
Het afgelopen jaar ontketende Bisolvon zeer hoge mediadruk
via de landelijke media. Bisolvon bleek in 2018 het sterkst groeiende merk binnen de drogisterij sector. De jury prijst unaniem
de consistente manier waarop het sterke merk al die jaren wordt
opgebouwd en heeft gemaakt dat Bisolvon behoort tot de allergrootste zelfzorgmerken van de laatste 50 jaar. Begonnen als
geregistreerd geneesmiddel speelt Bisolvon de laatste jaren in
op de trend waar consumenten zoeken naar natuurlijke oplossingen om van hun kwaal af te komen. De 2-in-1 varianten voor
volwassen en kinderen zijn nu opgevolgd door een suikervrije
hoestsiroop. Bisolvon bewijst hiermee wederom haar leidende
positie in de groeiende markt van hoestproducten en draagt daar
pro- actief aan bij.

Frans Smits, Tamara Veldhuizen, Marc Blokzijl en Simone Groenweg

Samen bouwen

Met de consistente uitbouw van Bisolvon houdt Sanofi de leidende
positie van de hoestdrank, dat een marktaandeel van 23% heeft,
vast. “Binnen het portfolio van Sanofi kan Bisolvon steeds verder
groeien. Sanofi heeft in Nederland nog wel wat werk te doen op
OTC-gebied, in veel andere landen zijn we marktleider in zelfzorg.
Daarbij kijken we ook naar switches vanuit onze farmaceutische
tak want de trend in zelfredzaamheid geeft boeiende mogelijkheden. De consument maakt zelf zijn beslissingen, OTC is veilig, en
vrij verkrijgbaar. In de drogisterij, ons belangrijkste verkoopkanaal
in Nederland, zijn er gelukkig ook goed opgeleide (assistent)drogisten die de consument kunnen adviseren als zij vragen mochten
hebben. Bij de uitreiking van de Care Awards hebben we dan ook
met plezier de aanwezige zelfzorgadviseurs bedankt voor hun
inzet. Je bouwt een merk samen en wij ondersteunen de drogist
met introducties en een brede presentatie, maar de drogisterij medewerker ondersteunt onze OTC-merken ook met hun deskundige
advisering.”
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Care Award • categorie Lichaamsverzorging

Treets Bubble van
Nature’s choice
Binnen lichaamsverzorging vielen dit jaar de vrolijke badbruisballen en kleurrijke zeepjes van Treets Bubble in de prijzen. De geur- en kleurexposie van dit bruisende concept, gepresenteerd in een felroze display lokken de klanten de winkel binnen en dat werd door de jury gewaardeerd.
Nature’s choice positioneert zich op de markt met drie submerken:
Treets Traditions, (natuurlijke) verzorgingsproducten geïnspireerd
op eeuwenoude traditionele schoonheidsgeheimen; Treets Wellbeing producten, voor je innerlijke welzijn en probleemoplossend
zoals boekweitkussens en de originele Hittepit® kersenpitkussens
en Treets Bubble, bad & doucheproducten voor fun en verzorging
in de badkamer. “Vorig jaar wonnen we een Care Award met Pure
Serenity van Treets Traditions. Dit keer waren we genomineerd
met een heel andere productlijn met een andere doelgroep en
de concurrentie was sterk, dus we waren erg blij verrast met de
Award”, zegt marketing manager Mieke van Bavel.

Populair bij tieners

Nature’s choice heeft de funlijn aan haar assortiment toegevoegd
om een nieuwe doelgroep aan te spreken. Mieke: “Treets Wellbeing
en Treets Traditions zijn populair bij vrouwen tussen de 25 en 65
en we zochten aansluiting bij het shopperprofiel van de tieners;
ook voor retailers een interessante, maar moeilijke doelgroep. Wij
zetten de vrouw centraal en met de toevoeging van Treets Bubble
komt onze merkwaarde levenslang tussen de oren. Tieners hebben geen groot budget, dus de aankoopdrempel van onze funlijn
is laag. Ook de giftsets met een pick & mix optie, zijn populair bij
de tieners en spreken daarnaast de moeders aan, de belangrijkste
doelgroepen van de drogisterij.” Voor retailers die niet de gehele
roze display als showstopper kunnen plaatsen, biedt Nature’s
choice schapdisplays met eenzelfde verleidelijke uitstraling.

Snel innoveren

Tieners willen steeds weer verrast worden en vooral kunnen
kiezen, dus moet je snel kunnen innoveren. “Er komen dan ook een
hoop nieuwe bruisballen aan, plus verschillende ‘one time use’
suiker- en zoutscrubs. Wij zijn een relatief kleine club en kunnen
snel schakelen. Onze Happiness is homemade; we ontwerpen het

JURYRAPPORT

Met de kleur- en geurexplosie van Treets Bubble valt Nature’s
choice voor de tweede keer in de prijzen. De mooie presentatie in
de felroze display trekt een nieuwe, jonge doelgroep in de winkel
en dat valt in de smaak bij de jury. Nature’s choice combineert
met Treets Bubble lichaamsverzorging met veel fun en dat slaat
aan bij de consument. Ook de cadeau-optie van deze ‘home made’
fun artikelen zorgde voor veel aanloop in de winkel. Een terechte
Care Award voor Nature’s choice.

Patrick Lapien en Mieke van Bavel

als het ware aan de eigen keukentafel en maken het in onze eigen
fabriek in Etten-Leur. Voor nieuwe ideeën houden we de trends
nauwgezet in de gaten en ook onze klanten komen soms met een
nieuw idee, we werken dan ook graag in partnerships, onze Treets
Bubble-lijn prikkelt de creativiteit.”

Nieuwe producten

Treets Bubble is nationaal en internationaal een succes en Nature’s
choice blijft daarin verrassen. Mieke van Bavel: “We maken al
sinds 1999 badbruisballen middels unieke machines en een creatief team voor handwerk. De categorie bad heeft voor ons weinig
geheimen na bijna 25 jaar, er komen dan ook veel nieuw badbruisproducten binnen Treets Bubble. Maar daarnaast heeft ook de categorie douche onze aandacht binnen innovatie, dus er valt nog een
hoop te verwachten.”
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Care Award • categorie Decoratieve cosmetica

Kneipp Lipcare
Kneipp bevestigt wederom haar innovatieve vermogen in natuurlijke verzorging en wint voor de derde keer een Care Award. Petra Oonk, marketing manager: “We wisten dat we met lipcare een sterk concept in handen hadden en het winnen van een Care Award is een mooie erkenning
voor dit nieuwe segment binnen de Kneipp-range.”
Kneipp Lipcare is vanaf september 2018 op de markt en de consument weet het nieuwe concept goed te vinden, vertelt Petra Oonk.
“Lippenbalsems op basis van minerale oliën staan ter discussie, net
als het ‘verslavende’ effect van lipcare op waterbasis. Onze lippenbalsems bieden een ideaal, 100% natuurlijk en vegan alternatief
waar de consument echt naar op zoek was. Het ‘depot-effect’ van
Kneipp Lipcare zorgt voor een continue afgifte van verzorging,
zodat je hoeft niet vaak opnieuw hoeft te smeren.”

Mindful beauty

De natuurlijke propositie van de lippenbalsems is in het hele product doorgevoerd. De duurzame verpakking van Kneipp Lipcare
springt in op de behoefte aan ‘Mindful Beauty’ waarbij reductie
van verpakking en recyclebaarheid centraal staan. De kartonnen
blisterverpakking bevat graspapier, wat zorgt voor minder CO2uitstoot en waterverbruik. En de stick zelf bestaat deels uit hergebruikt kurk en heeft daarmee de perfecte ‘soft touch’.

Duurzaam en vegan

Voor de grote groep consumenten die geïnteresseerd is in duurzame en vegan producten, was er nog niet veel beschikbaar in
lipcare. “We verwachten dan ook dat we een nieuwe, trouwe
doelgroep hebben aangesproken. Veel van onze producten zijn al
vegan, behalve als we bijvoorbeeld bijenwas of melkbestanddelen
gebruiken. Met de verpakking van lipcare hebben we dankzij het
gebruik van graspapier en kurk grote stappen gemaakt, en we
blijven onderzoeken hoe we onze verpakkingen kunnen verduurzamen”, vertelt Petra. “Kneipp heeft onlangs bijvoorbeeld twee
doucheproducten geïntroduceerd in 100% gerecycled, herbruikbaar
kunststof materiaal.”

Rick Groeneweg, Petra Oonk en Casper Teunissen

Nieuwe variant

Met het nieuwe lipcare segment blijft Kneipp, de nummer 1 in bad
& douche, de aandacht vasthouden. “De drogist is voor lipcare het
belangrijkste verkoopkanaal, daar wordt 83% van alle producten
voor lipverzorging aangeschaft door de consument. En buiten
de hype van allerlei fun-producten in de lipcare categorie is een
impuls op gebied van natuurlijkheid een mooie nieuwe groeikans.
Voor Kneipp is Lipcare een belangrijke innovatie en we investeren
er fors in – liefst tot we in elke handtas te vinden zijn. Zo hebben we de drie bestaande lippenbalsems alweer uitgebreid met
de Kneipp Lipcare Hydro-variant, ideaal voor lipverzorging in de
zomermaanden.”

JURYRAPPORT

In de afgelopen jaren hebben we bij de Care Awards binnen
decoratieve cosmetica de gewaardeerde, grote merken in nagellak
of mascara bekroond. Dit jaar een opvallende winnaar, namelijk
de lipcare van Kneipp. Het depot effect zorgt ervoor dat deze lippenbalsem continue verzorging biedt. Binnen de discussie over
lippenbalsems op minerale basis, is dit een introductie waar de
consument volgens de jury op zat te wachten. Omdat de natuurlijke propositie tot in de haarvaten; de ingrediënten, verpakking
en houder is doorgevoerd, gaf dit de doorslag voor een bekroning
met de Care Award.
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schapdragers

Een op de vier Nederlanders heeft
last van huisstofmijt
Ze doen ons geen pijn en je ziet ze niet, maar huisstofmijten vormen een grote plaag in veel
Nederlandse slaapkamers. Feit is dat een op de vier Nederlanders allergisch is voor deze microscopische boosdoeners. Daar komt nog eens bij dat een derde van deze mensen niet eens
doorheeft dat deze ongewenste bedpartners de oorzaak vormen van klachten als verkoudheid,
traanogen, jeuk, eczeem, chronische vermoeidheid en zelfs astma. Uit onderzoek blijkt dat een
100% natuurlijk medisch hulpmiddel dé oplossing is om allergieklachten te verminderen zonder
medicijnen te hoeven innemen. Met behulp van de ExAllerSpray, voor matras en beddengoed,
kunnen allergische klachten sterk verminderen.

Suiker is goed voor je tanden

TePe introduceert tandenborstel
van suikerriet
Vanaf heden kunnen Nederlanders hun tanden poetsen met suikerriet.
TePe GOOD ligt namelijk in de winkel: een tandenborstel die oogt, voelt
en poetst als een gewone tandenborstel, maar gemaakt is van bio-based
plastic uit suikerriet. TePe Mondhygiëne Producten is de eerste die een
tandenborstel van suikerriet op de markt brengt in Nederland. Het bedrijf
produceert de tandenborstels met 100 procent groene energie, afkomstig
van haar eigen zonnepaneelinstallatie.

Zonnebrandmerk Vision is klaar voor de
zomer met nieuwe producten
We aanbidden de zon, maar we smeren helaas met z’n allen veel te weinig
zonnebrand om onze huid te beschermen. We denken nog steeds dat het
in Nederland niet zo’n vaart loopt met de risico’s van zonnen. Helaas is het
tegendeel waar. Schadelijke effecten van de zon op onze huis zijn o.a. verbranding,
huidveroudering, zonneallergie en huidkanker.
Het advies van Vision is dan ook niet voor niets: smeer je altijd goed in, ook al
is het bewolkt en lijkt de zon maar af en toe te schijnen. Kies daarom voor een
comfortabele zonnebrand die niet vet is en plakt, zoals Vision. Vision komt dit
zomerseizoen met maar liefst 4 nieuwe zonnebrandproducten, die jou zorgelozer
laten genieten van de zon.
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schapdragers

Mediphos OTC introduceert
Woobamboo natuurlijke
tandenborstels
Mediphos introduceert naast Ecodenta tandapsta nu ook Woobamboo
natuurlijke tandenborstels. Dit zijn biologisch afbreekbare tandenborstels
gemaakt van natuurlijk Bamboe. Bamboe heeft een natuurlijke antibacteriële
werking. Woobamboo is verpakt in gerecycled en recyclebaar materiaal.
De tandenborstels zijn verkrijgbaar voor volwassen in soft en super soft
en er is een super soft versie speciaal voor kinderen.
Op de verpakking staat een stoere panda, wie vind dat nou niet leuk!?
Woobamboo wordt ondertussen in meer dan 40 landen verkocht en is marktleider in Amerika.
Bamboe is HOT, plastic is NOT!
Verkrijgbaar bij Mediphos OTC en bij uw groothandel

Kneipp Lippenbalsem Hydro care
Ben jij klaar voor een zomer vol zoenen? Kneipp introduceert de
nieuwe lippenbalsem Hydro care met extracten van watermunt en
aloë vera. Een ultiem hydraterende 100% natuurlijke lippenbalsem
met een verfrissende touch en een aquatische geur. Deze
lippenbalsem heeft een
bijzonder ‘depot-effect’*
waardoor je de hele
dag kunt genieten van
verzorging en hydratatie
die beetje bij beetje
door de balsem wordt
afgegeven.

SUCCES IN
RETAIL?
Wij helpen een sterke
en onderscheidende
formule te bouwen
Category Leadership / Category Management / Shopper Marketing
Omni Channel / Trade Marketing / Space Management
Meer eﬀect met Formule Management? Bel Derk Remmelink (+31 6 24574340)
Evelyn van Leur (+31 6 30 352 147) of Tijn Bresser (+31 6 12 476 536)

www.ct-company.nl

