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Het auteursrecht op Careality@Work en op de
daarin verschenen artikelen worden door de
uitgevers voorbehouden. Niets uit deze uitgave
mag worden verveelvoudigd, opge
slagen
in een geautomatiseerd gegevens
bestand,
of openbaargemaakt, in enige vorm of op
enige wijze, hetzij electronisch,meganisch,
door fotokopie of enig ander manier, zonder
voorafgaande schriftelijke toestemming van
de uitgevers. Hoewel Careality@Work met
de meeste zorg wordt samengesteld, kunnen
uitgevers en redactie niet aansprakelijk worden
gesteld voor mogelijke onjuiste berichtgeving
en/of (zet)fouten.

4 Nieuws

Ik sta in de rij bij de drogisterij en de assistentdrogist achter de balie werkt in een vlot tempo
de klanten af. Voor mij staat een oude dame; ze
zucht en steunt, grijpt met haar handen naar
haar hoofd en buik en voelt zich duidelijk niet
lekker. Ik wil haar bijna vragen of alles goed
gaat, maar ze is al aan de beurt: “Graag weer
4 pakjes ibuprofen van 400 mg.” De assistentdrogist scant de pakjes en vraagt zonder de
dame aan te kijken ‘Bent u bekend met het
gebruik van dit middel?” “Jaja”, zegt de dame,
“Daar ben ik inmiddels wel bekend mee.” Ze
rekent af en gaat naar buiten. Ik kan het niet laten… “Is dat niet te veel, 4 pakjes
ibuprofen?” De assistent-drogist kijkt op. “Nee, dat is tegenwoordig allemaal
veilig en vrijgegeven. Bovendien, als ik de verkoop weiger dan komt ze later
toch terug voor de andere verpakkingen. Zo gaat dat”, waarna ze weer vaart zet
in het afrekenen. Het zit me niet lekker. Maken ‘wij’ ons immers niet druk dat
Albert Heijn onder toezicht van een tabletdrogist UAD-middelen verkoopt? Dat
mensen daar bijvoorbeeld ongezien met 4 pakjes ibuprofen de winkel kunnen
verlaten? Natuurlijk kunnen er dingen fout gaan in de praktijk, in de haast, in
de verkoopdoelstellingen die gehaald moeten worden. Maar de drogistennorm
stelt dat de hoeveelheid zelfzorggeneesmiddelen die per keer verkocht mogen
worden, zodanig moet zijn dat ze geen schade aan de gezondheid toebrengen.
De assistent-drogist negeert twee risicosignalen bij deze dame: het is iemand op
leeftijd, dus kwetsbaar voor de bijwerkingen van ibuprofen, en de hoeveelheid is te
groot. Buiten dat ontbreekt hier toch ook de zorg en aandacht die je aan je klanten
wilt bieden? Waarom niet gewoon, ondanks de drukte, even vragen of het wel gaat
met mevrouw, die duidelijk laat zien dat ze niet fit is? Wie weet hoor je dan wel
dat ze de ibuprofen van haar dokter moet slikken, of dat ze al weken last heeft van
hoofdpijn of rugpijn… of misschien heeft mevrouw wel last van haar maag, door
de grote hoeveelheid ibuprofen?
Veel leesplezier, Ivonne de Thouars, hoofdredacteur
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Zorg en aandacht

NIEUWS
1 op de 4 heeft last van
darmen of maag
Bijna een kwart van de Nederlanders heeft problemen met de
maag, darmen of lever. Dat blijkt uit onderzoek van het RIVM.
Het kan gaan om kanker of een chronische darminfectie, maar
bijvoorbeeld ook om onverklaarbare buikpijn. Uit nieuwe cijfers
blijkt dat in 2017 ruim 3,7 miljoen personen bij de huisarts
stonden geregistreerd met een MaagLeverDarm-aandoening. Er
overleden zo’n 15.000 mensen aan MDL-problemen. Problemen
aan de maag lever of darm staan vaak aan de basis van andere
gezondheidsaandoeningen. De Maag Lever Darm Stichting
pleit ervoor dat de spijsvertering serieuzer wordt genomen en
start een nieuwe bewustwordingscampagne. “Toegankelijke
diagnostiek kan echt levensreddend zijn. Een
simpele ademtest kan slokdarmkanker
al opsporen. Ook een verandering
in leefstijl voorkomt minder
ernstige
problemen.”
Volgens experts komt
de
toename
van
darmklachten
zoals
het prikkelbare darm
syndroom door de
vergrijzing, maar ook
door het Westerse
voedingspatroon met
te veel suiker, granen
en zuivel en te weinig
groentes en beweging.
Bron: RIVM

Hoe klinkt een merk?
Het geluid van een merk is even belangrijk aan het worden als
het logo. Iedereen vindt het logisch dat merken een herkenbaar
logo en een eigen kleur hebben, maar over de klank is nog
niet veel bekend. Sonic branding, of het geluid van een merk,
wordt mede door de opkomst van voice-assistenten en
podcasts onmisbaar. In de Verenigde Staten wordt al vaak via
een spraakassistent besteld. Maar een drogist klinkt anders
dan een supermarkt, zo meldt dagblad Parool. Het geluid van
een merk gaat verder dan de muziek van een commercial. Het
gaat om de juiste klank voor reclamespotjes, sociale media,
de website, wachtmuziek aan de telefoon of de stem van de
voice-assistent. Volgens de krant staan we aan de vooravond
van een explosie in audioconsumptie. Door spraakassistenten
is een schermloze toekomst mogelijk: je hoort een reclame en
kunt direct via spraak bestellen. Dan is het belangrijk dat de
consument hoort dat hij in de audio-omgeving van het juiste
merk zit. Het deuntje van McDonald’s wordt genoemd als een
van de meest geslaagde voorbeelden van sonic branding.

Franchisers sturen brandbrief kabinet
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De franchisewet moet zo snel mogelijk aan de Tweede Kamer worden
voorgelegd. Dat is de boodschap van een brandbrief van Franchisenemers
Netwerk Nederland (FNN) die half mei is gestuurd aan staatssecretaris Keijzer
(Economische Zaken en Klimaat) en minister Dekker van Rechtsbescherming. De
brief is verstuurd namens de leden van het Vakcentrum, waaronder zelfstandig
ondernemers met een drogisterij, supermarkt, slijterij, foodspecialiteitenwinkel,
winkel in huishoudelijke artikelen of speelgoed. Zij willen heldere informatie
over de introductie van de wet. Franchisenemers zien dat franchisegevers
anticiperen op de aangekondigde wetgeving en bijvoorbeeld onaangekondigd
contractvernieuwingen voorleggen. Ook worden andere overeenkomsten dan de
franchiseovereenkomst gebruikt om formulegerichte bepalingen vast te leggen.
De leden wensen meer duidelijkheid over de positie van de franchisenemer
tijdens de afwikkeling van een faillissement of overname.
Bron: Vakcentrum
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We kregen in de eerste weken van
de lente al een voorproefje en over
enkele weken is het alweer zover:
de zomer is in aantocht. Stralend
weer nodigt uit om lekker buiten
actief te zijn en te genieten van
de zon. Kleine ongelukjes en
huidbeschadiging door de zon
liggen echter op de loer. Bij
uitstek twee onderwerpen
waarbij de drogist zijn klanten
met raad en daad kan bijstaan.
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Kleine wonden
zelf behandelen
In de zomer gaan veel mensen weer buiten sporten, spelen en zwemmen. Heerlijk en
gezond, maar het geeft ook meer kans om een verwonding op te lopen. De meeste
kleine wonden zijn gemakkelijk zelf te behandelen.

O

nder
kleine
wonden
verstaan we snij-, scheur
of schaafwondjes en bijtof brandwonden zonder
ernstige gevolgen. Als bij
een bijtwond de huid kapot is of als bij
brandwonden de huid verkleurt of grote
blaren vertoont, moet een huisarts worden
geraadpleegd. De meeste kleine wonden
genezen in drie fasen. In de eerste fase
reageert het lichaam op letsel door een
ontstekingsreactie, hierbij treedt roodheid,
warmte, zwelling, pijn en bloedstolling op.
Na enkele dagen begint de tweede fase
waarbij nieuw weefsel wordt gevormd en
de wond sluit. In de derde fase verkleint
het wondoppervlak en wordt het litteken
gevormd.

Droge of natte genezing?

Als kleine wonden zelf worden behandeld,
moeten de handen schoon en droog zijn.
Eventueel vuil of splinters kunnen uit de
wond worden verwijderd met een pincet
die is ontsmet met alcohol. Spoel voor het
verbinden de wond uit met lauwwarm water,
een tot twee minuten is voldoende. Bij de
verbinding van de wond kan er worden
gekozen voor ‘droge of natte genezing’.
Bij droge genezing of korstgenezing droogt
de wond (eventueel na het afdekken met
een gewone pleister) aan de lucht en
vormt een korst. De korst beschermt de
wond tegen bacteriën. Pleisters en andere
wondverzorging met hydrocolloïde wondgel
zorgen voor een vochtige wondverzorging
die korstjes juist voorkomt. Een vochtige

wondomgeving is goed voor de aanmaak
van nieuwe epitheelcellen, zodat de huid
zichzelf sneller kan vernieuwen. De huid
blijft daardoor beweeglijk en soepel en er is
minder kans op littekenvorming.

Snij- en scheurwond

Een snijwondje heeft scherpe randen en
kan flink bloeden. Het wondje kan het beste
even doorbloeden zodat eventueel vuil eruit
kan vloeien. Spoel daarna de wond schoon
met water of fysiologisch zout. Ontsmet
de wond en breng een afdekkende of
hydrocolloide pleister, een steriel gaasje of
wondfolie aan. Scheurwonden hebben juist
een rafelige rand en ontstaan bijvoorbeeld
door verwonding aan prikkeldraad of een
spijker. Na het reinigen en ontsmetten
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wondverzorging
kunnen de randen van het scheurwondje
naar worden gebracht met een pleister met
zwaluwstaart. De pleister moet liefst elke
dag, maar zeker na drie dagen worden
vervangen. Grote, diepe of rafelige wonden
moeten binnen 8 uur gehecht worden door
de huisarts. Als de wond te lang open is,
kunnen er te veel bacteriën in de wond
komen. Omdat deze bacteriën door het
hechten worden ingesloten en een infectie
kunnen veroorzaken, wordt een wond na 8
uur niet meer gehecht maar open gelaten.
De wond geneest dan veel minder snel en
het litteken wordt groter.

Schaafwond

Een schaafwond ontstaat meestal door een
valpartij waarbij de bovenste cellaag van
de huid wordt afgeschuurd. Deze wond
is vrij pijnlijk door het branderige gevoel.
Maak een oppervlakkige schaafwond eerst
goed schoon onder de kraan of met lauw
water en een gaasje. Daarna ontsmetten en
bedekken met een hydrocolloïde wondfolie
of steriel vet gaas. Een gezalfde kompres of
vetgaas voorkomt ook uitdroging en zorgt
ervoor dat de wond niet aan het verband
plakt. Een spuitpleister is alleen bij heel
oppervlakkige en schone schaafwonden
aan te raden omdat het de huid afdekt.
Spuitpleister verdwijnt na een tijd vanzelf
door de vernieuwing van huidcellen.

Brandwond

Brandwonden moeten altijd direct met
stromend water worden gekoeld, minstens
5 minuten en liefst nog langer. Als er geen
water is, kan een hydrogel worden gebruikt.
Dek de huid niet af, dan herstelt het sneller.

Bij tweedegraads verbranding is de huid
rood, pijnlijk en zijn er vochtige plekken of
blaren. Bedek de huid met een vet, steriel
gaas of hydrocolloide wondfolie. Als de
blaren groter zijn dan een euro, dan moet
iemand naar de huisarts gaan.

Geïnfecteerde wond

Bij een wondje kunnen micro-organismen
de huid binnendringen en de wond
infecteren. Dat kunnen bacteriën, virussen
of schimmels zijn. De wond raakt dan
ontstoken: er komt troebel witgeel vocht
uit de wond (pus), de wondranden worden
dikker en er kan koorts optreden. Als
iemand zich ziek voelt door de ontsteking,
moet een dokter worden geraadpleegd.
Om een ontsteking te voorkomen, moet een
wondje goed gedesinfecteerd en verzorgd
worden zodat de micro-organismen geen
kans krijgen. Een diepere wond die door
een dokter onderzocht moet worden, kan
beter niet schoongespoeld of gesteriliseerd
worden. De wondranden worden dan
zacht wat het hechten kan verhinderen en
de wond kan verkleuren wat de diagnose
moeilijker maakt.

Wonden ontsmetten

Er zijn verschillende middelen voor
desinfectie. Bij een huid die nog in tact is, kan
een alcoholische jodium- of chloorhexidine
oplossing worden gebruikt. Jodium werkt
goed, maar kan prikken en vlekken in de
kleding geven. Als de huid niet meer in tact
is, bijvoorbeeld bij schaaf- of snijwonden
kan het beste een middel zonder alcohol
worden gebruikt, zoals povidonjodium
zoals Betadine (jodium die in water kan
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Naar de huisarts

worden opgelost, met ook een kleine kans
op allergie) of een waterige chloorhexidine
oplossing. Let erop dat sommigen mensen
een allergische reactie kunnen vertonen bij
jodiumoplossingen. Ook zwangere vrouwen
en mensen met een schildklieraandoening
moeten voorzichtig zijn met jodium en
het alleen gebruiken in overleg met een
arts. De bestanddelen kunnen namelijk
in de bloedsomloop belanden en de
schildklierklachten verergeren of bij de
baby terechtkomen. Chloorhexidine zoals
in Sterilon of Dettol wordt veel gebruikt bij
schaafwonden. Dit prikt in de wond, maar
het veroorzaakt geen vlekken in kleding.
Voor schaaf- en snijwonden zijn ook de
Solvacare Wondreinigingsdoekjes geschikt.
Deze bevatten een niet prikkende, steriele
0,9 % NaCl oplossing in plaats alcohol,
jodium
of
waterstofperoxide.
Deze
oplossing zorgt voor zachte reiniging
zonder de cellen te beschadigen, zodat
wondgenezing niet wordt belemmerd.
Bovendien zijn de doekjes heel geschikt
voor gebruik onderweg. ‹‹
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• Bij een bijtwond waarbij de huid kapot is (binn
en 24 uur)
• Bij een brandwond waarbij de huid witgeel tot
bruinzwart is
(1e graads) of blaren groter dan een euro (2e graad
s)
• Bij een grote of diepe wond die gehecht moet
worden (binnen 8 uur)
• Bij koorts enkele dagen na de verwonding en teken
en van infectie
• Bij snijwonden groter dan 1 centimeter als de wond
randen niet tegen elkaar aanliggen
• Bij veel vuil in de wond dat niet uit te spoelen
is
• Als er straatvuil in de wond zit en de tetanuspr
ik langer dan 10 jaar geleden is
• Als het bloeden niet stopt
• Als de klant diabetes heeft of een stoornis in
de bloedstolling (hemofilie)
• Bij verminderde afweer en extra risico op infec
tie (bijvoorbeeld door kanker of hiv)
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Zon, warmte en licht zijn belangrijk
voor onze gezondheid en ons welzijn.
Genieten van de zon is belangrijk, maar
de zon heeft ook schaduwkanten die
ernstige gevolgen kunnen hebben.
De meeste anti-zonnebrandproducten worden in de
drogisterij aangeschaft.
Ben jij klaar voor een goed
advies over veilig zonnen?
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De schaduwkant
van het zonnen

D

e NCV (Nederlandse Cosmetica Vereniging) heeft
onlangs de uitgebreide uitgave ‘Zeker in de Zon’
gepubliceerd waarin 100 vragen over veilig zonnen
worden beantwoord. Vragen die jij op de winkelvloer
ook kunt tegenkomen. Het aantal gevallen van
huidkanker neemt de laatste jaren toe, dus een goed advies over
veilig zonnen in de drogisterij blijft belangrijk. We lichten daarom
enkele onderwerpen van ‘Zeker in de Zon’ uit in dit artikel.

Welke straling is er?

Er zijn drie soorten ultraviolette stralingen van de zon: Ultraviolet-A
(uv-A), Ultraviolet-B (uv-B) en Ultraviolet-C (uv-C). Van het uv-A
dringt 20-30% door tot in de lederhuid en dat stimuleert de
huidveroudering. Van de uv-B-stralen bereikt 20% de opperhuid
en 10% dringt door tot de lederhuid. De uv-B straling zet aan
tot de vorming van pigment, dus het zorgt voor de bruine en de
rode, verbrande huid. De straling van uv-C wordt volledig door de
ozonlaag geabsorbeerd en bereikt ons niet. Er zijn steeds meer
anti-zonnebrandproducten die bescherming bieden tegen zowel
uv-A en uv-B straling.

Welke beschermingsfactor?

Kijk goed naar het huidtype van je klant. Huidtype 1, met rossig
of lichtblond haar en veel sproeten verbrandt zonder bescherming
al na 5 tot 10 minuten in de zon. Zij moeten minstens SPF 30
gebruiken, ook op een bewolkte dag. Huidtype 2 heeft blond tot
lichtbruin haar en een bleke huid en moet bij matige blootstelling
aan de zon minstens SPF 15-25 gebruiken. Type 3 verbrandt
niet zo snel; zij hebben een lichtgetinte huid en donkerblond tot
donkerbruin haar. Adviseer hen ook minstens SPF
15-25 te gebruiken. Huidtype 4 verbrandt bijna
nooit en heeft een getinte huid met donkerbruin
tot zwart haar. Bij dit type volstaat minstens
SPF 10-15. Deze adviezen gelden voor
matige blootstelling: dus bij bewolkt
Veel smeren
weer of een korte tijd in de ochtendzon.
leidt
n
iet tot een
Gaat iemand een dag zonnen op het
tekort
aan vitamin
strand? Dan is een hogere bescherming
eD
noodzakelijk. Voor type 1 SPF 50, type
2 SPF 30 en voor types 3 en 4 minstens
SPF 25. Vraag ook waar iemand van de

weetje
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zonbescherming
zon gaat genieten, hoog in de bergen, rond de tropen en op het
water is de zonnekracht of de kans op verbranding veel hoger en
kan het beste SPF 30-50 worden gebruikt.

steroïden of antihistamine voorschrijven. Bij jeuk en pijn kan aloë
vera gel verlichting bieden.

Komt UV-straling door glas heen?

Bepaalde stoffen in medicijnen absorberen uv-licht en soms
veroorzaken deze stoffen reacties van de huid. Antibiotica,
diuretica en statines staan er bijvoorbeeld om bekend. Ook
zelfzorggeneesmiddelen zoals sommige ontstekingsremmende
medicijnen of pijnstillers, o.a ibuprofen, of acne-medicatie en
geneesmiddelen tegen schimmelinfecties kunnen bij gebruik in
combinatie met zonlicht een overgevoeligheidsreactie veroorzaken.
De huid kan dan sneller verbranden of een allergische reactie
vertonen. Raadpleeg hiervoor goed de bijsluiter. ‹‹

Uv-B wordt volledig gefilterd door glas, maar bij ongeveer 50%
van de uv-A straling gebeurt dat niet. De uv-A-straling zorgt voor
huidveroudering, de huid verbrandt dus niet. Ongemerkt gebeurt er
wel van alles met de huid. Achter glas, binnenshuis of in de auto,
kan de huid beschadigd raken. Als iemand veel achter glas aan
zonlicht wordt blootgesteld, is het dus toch verstandig om een
dagcrème met SPF of een anti-zonnebrandproduct te gebruiken.

Hoe zit het met de aanmaak van vitamine D?

Kan ik met medicijnen in de zon?

De zon zorgt voor aanmaak van vitamine D. Mensen met een
lichte huid maken al binnen 15 minuten in het zonlicht de maximale
hoeveelheid aan. Heeft iemand een donkere huid, dan duurt de
aanmaak van vitamine D langer, dus zij zijn eerder aangewezen op
supplementen. Anti-zonnebrandproducten vanaf SPF 15 remmen
de aanmaak van vitamine D volledig. Onderzoek wijst echter uit dat
veel smeren niet leidt tot een tekort aan vitamine D. Even buiten
lopen of fietsen en met het hoofd of de handen in de zon is al
voldoende om voldoende vitamine D aan te maken.
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Hoe bescherm je kinderen het beste?
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Bij kinderen ontbreekt tot hun vierde jaar melanine, wat de huid
op een natuurlijke manier beschermt. Bovendien gaat de celdeling
bij kinderen veel sneller omdat zij nog groeien. Huidschade uit
de kinderjaren kan niet worden hersteld en hoe vaker kinderen
verbranden, hoe groter de kans op huidkanker is. Stel kleine
kinderen daarom zo min mogelijk direct bloot aan de zon, zoek in
ieder geval tussen 11 en 15 uur de schaduw op. Gebruik een SPF
50+ en smeer hen 30 minuten voordat zij naar buiten gaan in - ook
voor het buiten spelen of voordat zij naar school gaan. Bescherm
kinderen ook zoveel mogelijk met zonnehoedjes of petten en een
goede zonnebril. Bij kinderen met een zeer gevoelige huid, is het
ook verstandig om uv-werende kleding te dragen.

Wat te doen na verbranding?

Zonverbranding is als het ware een ontstekingsreactie van de huid.
Dit kan voorkomen bij zowel lichte als donkere huidtypen optreden.
Ook als iemand al bruin is door de zon, kan alsnog verbranding
optreden. Hoe vaker je verbrand bent, hoe groter de kans op
huidkanker. Toch verbrand? Koel de huid dan met water. Een
vochtinbrengende crème (zoals een aftersun) helpt om uitdroging
door de zon tegen te gaan. Raad een crème aan die goed
hydrateert, maar geen alcohol, menthol of parfum bevat. Deze
irriterende stoffen kunnen de ontsteking van de huid erger maken.
Bij klachten over veel pijn kun je eventueel een NSAID aanraden,
dat de ontstekingsreactie van de huid en de pijn vermindert.

Wat te doen bij een zonneallergie?

Bij een zonneallergie reageert de huid geïrriteerd op met name de
uv-A-straling. Gevolg: vlekken, bultjes, jeuk, schilfers of eczeem.
Raad bij zonneallergie in ieder geval een anti-zonnebrandproduct
met een uv-A-filter en een hoge SPF aan. Het is goed om bij een
allergie de zon zoveel mogelijk te vermijden en het zonnen geleidelijk
op te bouwen. Er zijn ook speciale lotions voor de gevoelige
huid met een hoge SPF. Een arts kan eventueel ook crèmes met
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Veilig zonnen:
√ Smeer de huid zeker een half uur voor het zonnen in.
√ Smeer royaal, vooral op gevoelige plekken (neus, voeten,
oren, nek).
√ Smeer elke twee uur opnieuw in.
√ Smeer opnieuw als de huid nat is geworden, ook bij
waterproof bescherming.
√ Let op de THT-datum van zonnecosmetica.
√ Naar de huisarts? Bij verbranding met blaren of koorts,
misselijkheid of hoofdpijn. Bij veranderingen, jeuk of
bloeden van een huidplekje of moedervlek.
Handig voor in de winkel! De uitgave ‘Zeker in de Zon’ is op
te vragen via secretariaat@ncv-cosmetica.nl. (€7,50 p/st incl.
verzendkosten). Via www.ncv-cosmetica is de uitgave ook
gratis te downloaden.

Drogistenpanel
Wil je ook jouw ervaring delen en meepraten
in het drogistenpanel van Careality@Work?

Mail dan naar redactie@careality.nl

Gilia van Dam
werkt al 14 jaar in
de drogisterij, ze
startte als zelfstandig
drogist in 2005
direct met haar eigen
zaak Drogisterij
de Beauterie in
Oldebroek. Gilia
vindt drogist zijn het
mooiste beroep van
de wereld en deelt
haar kennis graag.
Zonbescherming is een belangrijke categorie binnen onze
drogisterij. Bij ons ligt de focus op natuurlijke zonbescherming. Niet
alleen omdat de marges van sommige merken beter zijn, het is ook
waar onze winkel voor staat. A-merken kun je op iedere straathoek
krijgen en worden voor een habbekkrats aangeboden. Voor mij als
ondernemer is dat niet aantrekkelijk. Onze klanten komen ook echt
voor de natuurlijke producten die wij voeren. De klantenkring
bestaat dan ook voornamelijk uit mensen die bewust in
het leven staan. Zij letten op wat zij eten, drinken en
smeren. En op wat zij achterlaten in deze wereld. De artikelen die
veel aandacht krijgen zijn toch de natuurlijke producten. Innovaties
op het gebied van zonnecosmetica, daar zijn we dol op. Zeker als
er een merk is die geen witte waas achterlaat. Dat is soms nog wel
een struikelblok voor klanten.

Onze klanten hebben veel vragen over de producten, dat kan gaan
over de ingrediënten, maar ook over de verpakking. Wij geven
gevraagd en ongevraagd advies. Vaak als het gaat om het tere
kinderhuidje dan wijzen we toch echt wel op de gevaren, zeker op
de lange termijn. Vaak is het een heel natuurlijk gesprek,
dan geef je ook ‘leefregels’ mee. Want veel mensen zijn toch
zonaanbidders en willen toch ook wel graag eens een dagje (of
wat meer daagjes) lekker in de zon liggen. Waar je ook aan moet
denken, is de aanmaak van vitamine D, we willen wel heel graag
dat dat ook een kans krijgt door de zon en niet alleen uit een potje
komt. Daarnaast is een goede voorbereiding voor het zonnen een
must, net zo noodzakelijk als de ‘nabehandeling’.
Het advies om ibuprofen te nemen bij een fikse zonverbranding vind
ik idioot! Ten eerste zorg ervoor dat dat niet gebeurt, en mocht het
je onverhoopt toch gebeuren zorg dan dat je voldoende drinkt, dat
je je huid goed verzorgt met een bodybalm die niet belastend is en
wel herstelt, zoals Saaf bodybalm.
Het gebeurt een enkele keer dat we een klant doorsturen naar de
huisarts, als ze bij ons komen dat ze een plekje hebben en daar
een smeerseltje voor willen. Het is voorgekomen dat zo’n klant
later terug kwam met een bos bloemen, het plekje was inderdaad
maligne. Daar staan wij ook voor, de klant werkelijk helpen. Als tip
kan ik meegeven: als je op de winkelvloer staat, weet dan waar je
het over hebt. Ken je producten en de ingrediënten, de werkzame
stoffen. En heb vooral bovenal plezier in wat je doet. ‹‹

“Wij geven gevraagd en ongevraagd advies,
bijvoorbeeld als het om kinderen gaat”

nr. 2-2019 Careality@work 10

FOTO: FOTOLIA / MAKSIM PASKO

Careality@Work zoekt panelleden! Heb jij ook passie voor je vak? Adviseer jij je klanten uitgebreid en graag?
En wil jij je kennis en ervaring delen met al je collega’s? Praat dan mee in ons drogistenpanel, je kunt meedoen
wanneer je wilt en hoe vaak je wilt. Neem gerust contact met ons op via redactie@careality.nl.

Even checken
Stichting Pharmcon verzorgt bij elk thema een aantal vragen
. Ze geven dit keer ook wat goede tips mee
over verstandig zonnen: “Verbranding door de zon staat op
nummer 2 van de meest voorkomende
vakantiekwalen. Vervelend én pijnlijk, maar het verhoogt
ook de kans op huidkanker. Adviseer bij
verbranding door de zon een vochtregulerende crème met
zo min mogelijk parfum of andere irriterende
stoffen. En bij een flinke verbranding een ibuprofen om de
ontstekingsreactie van de huid te verminderen.
Voorkomen is natuurlijk altijd beter dus adviseer je klant
om regelmatig zonnebrand aan te brengen, zon
te mijden tijdens de heetste uren van de dag (12-15 uur) en
veel water te drinken. Na het zonnebaden is
een verkoelende after-sun heerlijk om de huid soepel te houden
en de vochtbalans te herstellen, zo houd
je de bruine tint zo lang mogelijk vast.”
1.	Hoe vaak moet zonnebrand aangebracht worden
om de huid goed te beschermen?
a. Ieder uur
b. Iedere 2 uur
c. Iedere 4 uur
2.	Op sommige zonnebrandmiddelen staat
‘waterresistant’. Wat wordt daarmee bedoeld?
a.	Dat de beschermingsfactor tot ongeveer 40 minuten
na het zwemmen bescherming biedt.
b.	Dat de beschermingsfactor behouden blijft bij 60
minuten baden, ook in zout water.
c.	Dat de sterkte van de beschermingsfactor behouden
blijft bij 30 minuten zwemmen.
3.	Wat zijn kenmerkende symptomen van
zonneallergie?
a.	Jeukende rode bultjes, blaasjes of vlekjes over het
hele lichaam.
b.	Witte vlekken op lichaamsdelen die aan de zon zijn
blootgesteld.
c.	Rode vlekjes die niet jeuken bij vochtige
lichaamsholtes (knie, elleboog, oksel).
d.	Jeukende rode bultjes, blaasjes of vlekjes op huid die
aan de zon is blootgesteld.

4.	Een zwangere vrouw wil een schaafwond bij
zichzelf behandelen. Welke werkzame stof is
het EERSTE KEUS advies?
a. Benzalkoniumchloride
b. Chloorhexidine
c. Povidonjodium
5.	Binnen hoeveel uur moet de huisarts
geraadpleegd worden bij een wond die gehecht
moet worden?
a. Binnen 8 uur
b. Binnen 12 uur
c. Binnen 24 uur
6.	Welk middel heeft een gebruiksbeperking bij
een pinda of soja allergie?
a. Betadine shampoo.
b. Dettol wondspray.
c. Nestosyl crème.

De antwoorden op de vragen vind je achterin deze uitgave
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Jeanette Phillipo is verkozen tot Beste Zelfzorgadviseur
2019. Ze werkt al bijna dertig jaar bij Trekpleister en
verzorgt bij elk thema de rubriek ‘Jeanette vraagt door’.
“Hiermee wil ik helpen om in de winkel de kritische en
bewuste consument te woord te staan. Onze klanten
komen online veel informatie tegen en het is lastig
om daaruit de juiste feiten te filteren. In de drogisterij
zorgen wij dan voor een veilig advies.”

Jeanette vraagt door...

D

e meeste mensen verdelen zonnebrand in twee
groepen: fysische/minerale zonnebrand op basis
van zinkoxide of titaniumdioxide en chemische
zonnebrand. Eigenlijk is de benaming tussen deze
twee groepen bijzonder want de fysische zonnebrand
is ook chemisch. Echt natuurlijke zonnebrand bestaat niet. De
organische zonnefilters ondergaan een chemische omzetting bij
het blootstellen aan UV-straling, waarbij zij de energie absorberen
en afstaan in de vorm van warmte of infraroodstraling. Chemische
zonnefilters beschermen de huid tegen UVA en UVB-straling,
afhankelijk van de specifieke zonnefilter. De fysische filter zou de
straling al op de huid tegenhouden en reflecteren maar inmiddels
weten we dat de meeste zonnebrandcrèmes op deze basis
gebruikmaken van de chemische techniek en ook de chemische
zonnefilters werken vaak reflecterend.

De beste bescherming

De beste keuze voor jouw klant hangt af van de voorkeur, maar
ook het huidtype is van belang. Chemische zonnebrand is vaak
vetter terwijl de fysische vaak dikker is. Bekijk het huidtype van je
klant en vraag waar ze van de zon gaan genieten. Chemische filters
kunnen hoge bescherming bieden, terwijl de vooral fysische filters
vaak maar tot protectie UVA 20 geven. Klanten vragen ook wel
eens of de fysische filter niet te veel warmte op de huid veroorzaakt
waardoor de huid kan beschadigen. Dat valt mee, het verschil
met een chemische filter is 5% en de warmte is niet schadelijk.
Kiest jouw klant voor een fysische filter, geef dan mee dat ze ruim
smeren, want door de witte waas op de huid vanwege de mineralen
is er altijd een kans dat ze er te zuinig mee omgaan. Op de site
www.zaailingen.com/de-perfecte-zonnebrandcreme-voor-lichaamen-milieu/ staat een mooi overzicht van de werkzame stoffen in
zonnebrand en hun werking.

Zonneallergie

Als iemand last heeft van zonneallergie, dan is een minerale of
fysische zonnebrand meer geschikt, maar als er bijvoorbeeld
parfum in het product zit kan dat ook de oorzaak zijn van een

overgevoeligheidsreactie. Raad je klant aan om zeker oxybenzone
te vermijden, deze stof geeft vaker allergische reacties en heeft een
beperkte hormonale activiteit waarvan het effect onbekend is. Ook
octinoxate, oftewel octyl methoxycinnamate, dringt de huid binnen,
leidt soms tot allergische reacties en kan hormonale processen
beïnvloeden. In mindere mate worden ook homosalate, octisalate
en octocrylene geassocieerd met het binnendringen van de huid,
allergische reacties en/of verstoring van hormonale processen.

Effect op hormonen en nanodeeltjes

Er gaan veel wilde verhalen rond over zonnebrandmiddelen die jouw
klant vast ook online aantreft. Zo zouden er stoffen van zonnebrand
terechtkomen in urine en borstvoeding. Die hoeveelheden zijn echter
heel klein en met welke zonnefilter je ook smeert, het is altijd beter
dan niet smeren. De stoffen die in onze Nederlandse producten zijn
verwerkt, ondergaan een grondige inspectie en worden allemaal
als veilig beoordeeld. Is jouw klant toch huiverig, raad dan aan
om oxybenzone te mijden. Maar zelfs dat zou je 277 jaar constant
moeten gebruiken voor er nadelig effect verwacht wordt. Dan de
nanodeeltjes. In fysische zonnebrand worden de deeltjes soms heel
klein gemaakt om de witte waas te voorkomen. Deze nanodeeltjes
kunnen in de huid trekken, maar niet diep. Eigenlijk alleen in de
bovenste huidlaag die weer afschilfert. Op een kapotte huid zouden
de deeltjes iets dieper kunnen doordringen, maar het smeren van
zonnebrand op een open plek is toch al geen goed idee. Afdekken
is dan beter.
Als laatste weten veel mensen nog steeds niet dat ze elke twee
uur opnieuw moeten smeren of ze vragen of dat echt nodig is.
De stabiliteit van de meeste filters in zonbescherming is prima en
ze blijven hun werk goed doen, maar we bewegen, zwemmen
en zweten dus om de twee uur smeren is de veiligste manier om
schade door de zon te voorkomen.
Veel zonplezier!
Jeanette
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Jeanette Phillipo vraagt niet alleen door bij haar klanten, maar ook bij leveranciers. Alles voor het beste advies! Dit keer vraagt ze twee
producenten van zonnebrandproducten over de werkzame stoffen en de keuzes die ze maken.

Vision, Imgroma
Bevatten de producten van Vision een fysische of
chemische filter?
Brand manager Cathelien van der Marel: “Wij gebruiken zowel
fysische als chemische filters. De keuze om ook chemische filters
toe te voegen, is om het smeerbaar te houden. 100% filters
met natuurlijke oorsprong geeft een witte waas en voor de hoge
factoren is het moeilijk om hiermee de UV-balans te behalen. De
smeerbaarheid en het gevoel op de huid is volgens ons beter als je
de combinatie maakt.”
Maken jullie gebruik van nano-technologie?
“Ja, wij gebruiken nano-technologie, behalve voor de sprays, hier
maken we alleen gebruik van chemische filters. Nano-deeltjes
zijn niet toegestaan in sprays omdat ze in de longblaasjes terecht

kunnen komen. Voor andere producten gebruiken we nano-deeltjes
omdat de crèmes zo minder witte waas op de huid achterlaten.
Onderzoek heeft overigens aangetoond dat traditionele organische
filters in combinatie met titaandioxide voor een betere bescherming
zorgen. Ze werken synergetisch. Door de combinatie te maken, kan
je de afzonderlijke filters lager doseren. Bij gebruik in zoncosmetica
vormt titaandioxide dus geen gezondheidsrisico. Integendeel, het
levert juist een bijdrage aan het voorkomen van huidkanker.”
Wat zijn jullie beweegredenen om bepaalde grondstoffen
wel of niet te gebruiken?
“Vision is dermatologisch getest en volgt de Europese Cosmetica
wetgeving en Aanbevelingen voor Zonneproducten. Wij gebruiken
geen oxybenzone / benzophenone-3 of octinoxate. Het gebruik
van octinoxate is volgens de wet in Hawaï niet toegestaan omdat
deze het koraal zouden aantasten. Dat helpen we natuurlijk graag
beschermen. De filter oxybenzone is wel goedgekeurd voor
gebruik, maar er bestaat al jaren discussie over deze stof. Het zou
volgens onderzoek gemakkelijk worden opgenomen door de huid
en zorgen voor huidirritaties. Daarom maakt Vision geen gebruik
van dit type filter. Als merken wel oxybenzone gebruiken, moeten ze
dat volgens de Europese wetgeving op het etiket vermelden, dus
daar kun je dat terugzien.”

Ladival, Healthypharm
Bevatten de producten van Ladival een fysische of
chemische filter?
Cindy Bastiaansen, brand manager: “Het merendeel van de
Ladival producten hebben zowel chemische als fysische filters.
De combinatie met een chemische filter verbetert de bescherming
tegen de zon in vergelijking met alleen een fysische filter. De Ladival
producten bevatten alleen UV-filters in de toegestane concentraties
en die voldoen aan de EU richtlijnen. De drievoudige werking
beschermt niet alleen tegen UV-A en UV-B straling, maar ook tegen
IR-A straling; dé veroorzaker van vroegtijdige huidveroudering.”
Maken jullie gebruik van nano-technologie?
“In een aantal Ladival producten zit een fysische filter. Onderzoek
heeft aangetoond dat chemische filters in combinatie met een
fysische filter voor een betere bescherming zorgen. De fysische filter
is volgens de nano-technologie; de werkzame stoffen worden in
microscopisch kleine deeltjes geknipt. Naast betere bescherming,
zorgen de kleine deeltjes voor beter smeerbare producten en een
betere verdeling op de huid waardoor er geen witte waas ontstaat.
Deze kleine deeltjes zijn niet klein genoeg om in de huid te dringen.
Bovendien is de veiligheid van de UV-filters uitgebreid getest
volgens de EU richtlijnen.“
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Wat zijn jullie beweegredenen om bepaalde grondstoffen
wel of niet te gebruiken?
“De hoogwaardige zonbescherming van Ladival wordt gemaakt van
de allerbeste ingrediënten, waarbij geldt: zo veel als nodig, maar zo
weinig mogelijk. Dat is het principe van Ladival. In de producten
zitten geen onnodige ingrediënten, om irritaties te voorkomen.
Ladival kiest er bewust voor om geen conserveringsmiddelen,
parabenen, peg-emulgatoren, kleurstoffen of parfums te gebruiken.
Ladival is dermatologisch getest, biedt bewezen bescherming en
wordt aanbevolen door dermatologen. De crèmes en gels zijn
verzorgend, bevatten kalmerende ingrediënten en vitamine E. De
productlijn voor kinderen is ook uitermate geschikt voor atopisch
eczeem” ‹‹

NIEUW
(in retail)

40% snellere wondheling*
dan bij droge wondbehandeling

Schaafwond • snijwond
e
brandwond 1 graad • zonnebrand

* THOMAS ST., WOUND MANAGEMENT AND DRESSINGS. THE PHARMACEUTICAL
PRESS LONDON 1990. CHAPTER * 2: FUNTIONS OF A WOUND DRESSING. P. 9-19.

distributeur/meer info:
info@kuypers-cosmetics.com
info@kuypers-cosmetics.

Vermindert de kans op littekenvorming

Altijd voorbereid op pad
met de SolvaCare wondreinigingsdoekjes
De steriele 0,9% NaCl oplossing zorgt voor
reiniging zonder de cellen te beschadigen
zodat wondgenezing niet wordt belemmerd.
Elk doosje bevat 10 doekjes. De doekjes zijn
per stuk verpakt en dus gemakkelijk mee te
nemen. Door het zachte doekje en de niet
prikkende steriele oplossing kunnen wondjes
gemakkelijk en comfortabel gereinigd worden.
Bij uitstek geschikt voor gebruik onderweg bij
snij- en schaafwondjes.

Ideaal voor:
Onderweg.
Op vakantie en tijdens uitstapjes.
In de auto of op de fiets.

In de caravan of boot
Voor uzelf en voor uw kinderen.
Ook geschikt voor gebruik bij
huisdieren.

Mail info@solvacare.com
voor meer informatie.

www.solvacare.com

Voedingssupplementen en advies
Column
Mandy Denise Koppendraier werkte
sinds 2008 bij diverse drogisterijketens.
Daarna werd Mandy Denise
filiaalmanager bij Holland & Barrett
waar ze binnen korte tijd doorgroeide
tot Trainingsmanager Benelux.
De zorg wordt duurder, de klant wordt
sceptischer en door groeiende social
media en online informatie weet
de consument vaak niet meer waar
hij goed aan doet met betrekking
tot zijn gezondheid. Als drogist zijn
wij de aangewezen persoon om de
consument wegwijs te maken in de
jungle van zelfzorggeneesmiddelen,
vitamines, mineralen en voedings
supplementen. Vooral op deze laatste
categorie loopt menig consument
vast, merk ik.

I

n supplementen hebben we vaak te
maken met combinatieproducten,
waarbij vitamines & mineralen
gecombineerd
worden
met
kruiden en/of planten. Deze producten
kunnen bij diverse aandoeningen een
goede uitkomst bieden. Helaas denkt
de consument vaak nog onterecht
bij dit soort producten “Baat het niet,
dan schaadt het niet” want zeg nou
zelf het is toch iets natuurlijks! Omdat
je kurkuma als specerij in de keuken
kan gebruiken, betekent het niet dat
het als supplement ook geen kwaad
kan. De supplementen zijn vaak sterk
geconcentreerd en hebben een hoge
dosis van de werkzame stof.
Door deze hoge concentraties of
doseringen kan het zijn dat een
kruidenpreparaat of een gecombineerd
supplement niet samen kan met andere
geneesmiddelen. Zo is uit recent
onderzoek van de Erasmus Universiteit
gebleken dat kurkuma als supplement
de werking van het kankermedicijn
Tamoxifen doet verminderen. En gingseng
kan niet samen met voorgeschreven
geneesmiddelen zoals bloedverdunners
en antistollingsmiddelen.
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“Ik vraag nooit wat
de klant heeft,
maar wat de
klachten zijn”

Lastige categorie

Ook
voor
veel
drogisten
zijn
supplementen een lastige categorie
waarover we niet altijd een goed of
volledig advies kunnen geven. Vaak
weten we wel waarvoor we een product
kunnen adviseren maar nog vaker is er
een grote onbekendheid over de contraindicaties en de wisselwerking met
andere middelen. Gelukkig wordt hier
steeds meer onderzoek naar gedaan en
is er steeds meer informatie beschikbaar.

De juiste vragen

Maar wat nu te doen als de klant voor je
staat en toch erg graag een supplement
wil gaan gebruiken? Je wil tenslotte ook
geen nee verkopen aan je klant… Het
belangrijkste is om de juiste vragen te
stellen aan de klant. Vaak heeft de klant
zelf zijn symptomen en aandoeningen
al gegoogeld. Vraag daarom nooit wat
de klant heeft, maar vraag de klant wat
de klachten zijn. Vaak genoeg blijkt dat
de klachten van de klant niet duiden op
de aandoening waarvan de klant denkt
dat hij daar last van heeft. Vraag de
klant ook altijd hoelang deze klachten
al aanhouden, wat hij er al aan heeft
gedaan en of de klant weet waardoor

deze zijn ontstaan. Denk daarbij aan
bijvoorbeeld
stressvolle
periodes
(acute) verandering van levensstijl en/of
zogenaamde lifeevents. Vraag ook of de
klant voor deze klachten al contact met
de (huis)arts heeft gehad en nog veel
belangrijker… Geef uit jezelf informatie in
het geval een supplement niet samengaat
met bepaalde medicatie. Dan hoef je
niet naar de medicatie van de klant te
vragen. Vaak gaat het over medicatie
tegen kanker, epilepsie, depressie,
diabetes, SOA’s en/of aandoeningen aan
hart of bloedvaten. Je klant geeft dan
meestal vanzelf wel aan dat hij bepaalde
medicijnen gebruikt. Is dat het geval,
dan verwijs je een klant altijd door naar
de (behandelend) arts om het gebruik
van het supplement te overleggen.
Gebruikt de klant geen medicatie en
heeft de klant geen aandoening waarbij
behandeling van een arts noodzakelijk
is? Dan kan je deze klant met een gerust
hart verder adviseren.
Groeten MandyDenise

“Start alvast met samenwerken met de huisarts, je hoeft toch niet te wachten?”,
zo maande spreker Tom van ’t Hek tijdens het jubileumcongres van Pharmacon
de aanwezige drogisten aan. Voor Sabine de Ru van Etos Luifelbaan in Leiden
was deze oproep niet nodig. Zij kijkt, onder andere voor de samenwerking met
huisartsen, graag over de muren van haar drogisterij heen.

Etos-drogist Sabine de Ru initieert samenwerking huisarts

Zorg dat artsen in
opleiding al kennismaken
met de drogist

S

abine de Ru werkt al bijna 30 jaar in de drogisterij. Ze startte
als 16-jarige als stagiaire bij DA-drogist A. van Dorp. “Hij
was in die tijd examinator van Pharmacon en heeft me
direct bij mijn stage aangestoken met het drogistenvirus.
Ik rondde mijn Detailhandelschool af, behaalde de
vakdiploma’s Parfumerie en Drogist en ben vanaf mijn stagetijd
altijd in de drogisterij blijven werken.”

regio naar onze winkel komen voor advies, dan weet je dat je het
goed doet. Daarbij maakt het niets uit bij welke drogisterij je werkt.
Het gaat om de band die je als medewerker met je klanten opbouwt
en het vertrouwen dat je wint. Het is daarom mooi om te zien hoe
de drogisterij als sector steeds bewuster wordt van haar rol als
gezondheidsadviseur.”

Meer bewustwording

Wat Sabine kenmerkt, is dat zij geregeld over de schutting van haar
winkel heen kijkt. Ze zoekt bijvoorbeeld graag de samenwerking op
met andere winkels in de buurt als er bepaalde thema’s spelen. “Bij
de campagne Ready to Rokje had mijn collega het idee om naar
Shoeby gegaan om wat rokjes van hen te kunnen etaleren en in
hun winkel hebben we weer folders van ons neergelegd. Het is dus
belangrijk om het samen met het team te doen.” Ook op het gebied
van mondverzorging werkt ze samen met de tandartspraktijk en ze
heeft samenwerking met het bureau jeugdzorg proberen op te zetten.
Boven dat, heeft meer samenwerking met huisartsen haar aandacht
en daar zet ze zich op verschillende manieren volop voor in.

Sabine werkte zowel bij DA als Etos en is nu winkelmanager van
de franchiseonderneming Etos Luifelbaan in Leiden. Advisering in
de breedste zin van het woord is haar passie, Sabine wil het gevoel
hebben dat ze mensen echt kan helpen. “En als klanten uit de wijde

Over de schutting

“Na het college stelden
de geneeskundestudenten mij
veel vragen over mijn beroep”
Minder zelfredzame klanten

Hoe is deze drive om samen te werken met huisartsen ontstaan?
“Het viel mij op dat er best veel klanten zijn die met een briefje van
de huisarts komen, maar dat ze zijn ‘taal’ niet begrijpen. Zo kwam ik
mensen tegen die bij oorpijn een neusspray kregen voorgeschreven
en dat in hun oor wilden gebruiken. Maar er is ook een toenemende
groep ouderen, allochtonen, dementerenden, mantelzorgers en
andere mensen met lage gezondheidsvaardigheden die niet mee
Sabine de Ru
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interview
kunnen komen in de beweging naar meer zelfredzaamheid.” Rond
die tijd kwam er toevallig een huisarts in de winkel van Sabine die
haar ervaring deelde. “Hij testte eerst mijn kennis en we raakten
aan de praat. Daaruit bleek dat de huisarts de problemen in
communicatie met bepaalde patiënten herkende. Hij maakte foto’s
van bijvoorbeeld vitamine D zodat hij die aan patiënten kon laten zien
die het nodig hadden, vaak mensen met een migratieachtergrond.
Daardoor begreep ik dat er vanuit huisartsen ook interesse was
voor de drogist.”

Studenten geneeskunde

Een andere belangrijke ervaring die
Sabine opdeed, was tijdens een
college voor eerstejaarsstudenten
geneeskunde. Haar kennis Arlette
de Voogd (foto rechts), huisartsdocent op het LUMC, wilde de
ervaringen van Sabine als patiënt
met een nierbekkenontsteking delen
tijdens college. “Dat wilde ik wel, op
voorwaarde dat ik ook iets over het
vak drogist mocht vertellen. Ik was
nieuwsgierig wat medische studenten over ons beroep weten.
Het was een schok om te horen dat slechts enkele van de 300
studenten tijdens dit college wisten dat de drogist een opleiding
en bijscholing volgt. Als deze mensen met een grote interesse in
gezondheid dat niet weten, hoe kunnen we dan veronderstellen
dat de consument of patiënt dat weet? Ik kwam er bij dat college
achter dat aanstaande medici de drogist eigenlijk helemaal niet
kennen. En ik was blij verrast dat na het college drie, vier studenten
in de rij stonden om mij aanvullende vragen te stellen over mijn
beroep. Ik hoorde van Arlette ook terug dat de studenten het een
goede bijeenkomst vonden en dat hun nieuwsgierigheid naar de
drogist getriggerd was. Daarom is het zo belangrijk dat we onze
kennis goed uitdragen. Ik zou ervoor willen pleiten om de rol van de
drogist duidelijker toe te lichten in (para)medische opleidingen. Je
zou bijvoorbeeld een kleine module over zelfzorg en de drogist aan
kunnen bieden aan studenten geneeskunde, verpleegkundigen,
diëtisten, fysiotherapeuten, apothekers en doktersassistenten
en dergelijke. Laat iedereen die in de zorg werkt, weten wie wij
zijn! Maar ik zie ook voor me dat we een gastles gaan geven bij
middelbare scholen, zodat ook jongeren weten waarvoor ze bij de
drogist terechtkunnen. Vooral deze groep gebruikt van alles wat
minder gezond is en realiseren zich niet wat de gevolgen voor hun
gezondheid kunnen zijn.”

FOTOGRAFIE: ROB KEERIS

Samenwerking zoeken

In navolging van het college, is Sabine nu met Arlette de Voogd
aan het inventariseren wat huisartsen nodig hebben om meer
samenwerking met de drogisterij aan te gaan. Arlette zal naar
aanleiding van gesprek met Sabine polsen welke informatie
studenten geneeskunde en huisartsen in opleiding over de drogist
tijdens hun opleiding zouden willen krijgen. Mogelijk volgen er ook
gesprekken met de medewerkers van de praktijk waar Arlette werkt.
"We zouden in ieder geval moeten benadrukken dat drogisten goed
opgeleid zijn en bij eenvoudige gezondheidskwalen de praktijk
prima kunnen ondersteunen. En daarnaast dat de drogist goed
weet met welke klachten en vragen hij de klant moet verwijzen naar
de huisarts."
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“Laat iedereen die in de zorg werkt,
weten wie wij zijn!”
Handige tips

Tijdens dit proces loopt Sabine al tegen een aantal handige tips op.
“De huisarts werkt bijvoorbeeld met een sociale kaart, waarin de
dichtstbijzijnde apotheek, fysiotherapeut of diëtist zijn opgenomen.
Daar staat nog geen drogist vermeld. Het zou mooi zijn als de
drogist daarin ook opgenomen wordt. Dit bevordert het over en
weer naar elkaar verwijzen. Bovendien hebben apothekers een
digitaal platform, net als huisartsen. Drogisten hebben dat niet,
dus als er een klant voor je staat en je weet het even niet, dan
heb je weinig bronnen om op terug te vallen. Een eigen digitaal
platform dat uitgaat van aandoeningen en niet productgebonden
is, zou een goede ondersteuning in de advisering zijn. Zolang er
voor de drogist nog geen duidelijke digitale omgeving bestaat,
zoals ook apothekers die hebben, kan je in de winkel de bronnen
thuisarts.nl en zelfzorg.nl raadplegen. Hierin kan je respectievelijk
betrouwbare informatie over medische aandoeningen vinden en
over zelfzorggeneesmiddelen.”
Sabine wil in deze fase nog zelf onderzoeken wat er mogelijk is
om de kennis van de drogisten beter tussen de oren van andere
zorgprofessionals te krijgen. “Ik ben gewend om zelf te schakelen,
maar het kost wel heel veel tijd. Bovendien wil ik niet zelf het wiel
uitvinden en zou het heel prettig zijn om de kennis en informatie
die ik samen met de huisarts-docent Arlette de Voogd opdoe, met
collega’s te delen.” ‹‹
Drogisten of organisaties die op het gebied van samenwerking met
huisartsen graag meedenken of kennis willen delen met drogist
Sabine de Ru en huisarts-docent Arlette de Voogd, kunnen contact
opnemen via redactie@careality.nl.

*Neem contact op met uw Emonta vertegenwoordiger of bel 0512 518 085
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De STAUDT display
bevat 12 verpakkingen.

Staudt wondzalf op basis van natuurlijke hars bevordert
het herstel van (niet) geïnfecteerde wonden;; snij- en
schaafwonden, kloven, zweren en verbrandingen van de huid.
De zalf legt een beschermend laagje over de wond
dat het genezingsproces versterkt.
Werkt antimicrobieel en ontstekingsremmend en
bevordert de aanmaak van nieuw huidepitheel.
CE Medisch hulpmiddel

STAUDT werkt nauw samen met de
Nederlandse Brandwonden Stichting.

Staudt Wondzalf is nu verkrijgbaar bij uw
groothandel of neem contact op met:

Mediphos OTC Consumer Health BV
www.mediphos-otc.com
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Eerst even langs de drogist
Column

Michiel Hensbergen, opgegroeid in een middenstandsfamilie, is eigenaar van Care & Beauty
drogisterij Michiel in Meerkerk. Hij heeft deze drogisterij ruim 14 jaar geleden overgenomen.
In januari 2019 heropende Michiel zijn winkel onder de nieuwe formule Care & Beauty.

Begin
mei
verschenen
naar
aanleiding van de Proeftuin met
huisartsen door het CBD berichten
in de krant en op internet dat de
huisarts zijn patiënten doorstuurt
naar de drogist. Aangezien wij in
Nederland erg goed zijn in het lezen
van koppen van nieuwsartikelen,
ging het op Twitter al snel los.

E

r werden op social media
maar weinig positieve reacties
geplaatst. Want: ‘Die drogist
weet van niks’, ‘Als ik ziek
ben moet ik geholpen worden door een
huisarts’ en ‘Wij betalen er toch voor’,
waren de meest gehoorde uitspraken.

Geweldig initiatief

Het blijft jammer dat mensen op social
media zo kort door de bocht zijn, want
als zij het volledige bericht hadden
gelezen wisten ze dat het om een proef
gaat vanuit het CBD en de Nederlandse
Huisartsen Vereniging. Een naar mijn
mening geweldig initiatief. Want een
zeer lage schatting geeft aan dat er
jaarlijks meer dan 12 miljoen bezoeken
aan de huisarts zijn waarvoor de patiënt
ook prima bij de drogist terecht kan.
12 miljoen bezoeken minder geeft de
huisarts maar ruimte en tijd om patiënten
te helpen die het op dat moment harder
nodig hebben. Die juist gebaat zijn bij de
extra beetje aandacht van de arts zodat
er een nog betere diagnose gesteld kan
worden.
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“Als je doorvraagt,
achterhaal je de oorzaak
van klachten en daar kan
je als drogist wat mee”

Want wij als drogisten kunnen die
patiënten echt wel helpen al noemen
wij het dan weer klanten. Wij zijn daar
namelijk voor opgeleid. Wij weten door
de W.A.S.A vragen te stellen en de
zelfzorgstandaarden te volgen, heel
goed wanneer wij mensen kunnen
helpen met producten en advies of
wanneer wij iemand toch door moeten
sturen naar de huisarts.

Oorzaak aanpakken

Voor ons is de uitdaging om de klant
de juiste aandacht te geven. De juiste
vragen te stellen en door te vragen.
Want vaak in dat doorvragen zit de
oplossing van het probleem. Want
een klant die voor een hoofdpijn komt,
kan je simpel een paracetamol geven.
Maar als je doorvraagt, krijg je vaak de
oorzaak van de hoofdpijn te horen en
daar kan je als goed drogist wat mee.
Paracetamol en andere pijnstillers zijn
symptoombestrijders, maar doen niks
aan de oorzaak. En vaak wil jouw klant
de oorzaak aanpakken nadat je in eerste
instantie het symptoom hebt helpen
bestrijden. Laat ie nou juist daarvoor bij
de drogist aan het goede adres zijn.

Een klant die op deze goede manier
is geholpen, zal een volgende keer
niet doorgestuurd worden door de
assistente van de huisarts maar zelf naar
een goede drogisterij instappen en dat
lijkt mij de win-win situatie die je creëert
voor zowel de huisarts als de drogist.

Drogisterij-plus opleiding

Cruciaal in dit verhaal is de opleiding
van drogisten. Ik heb al 15 jaar een
drogisterijdiploma, maar kan niet verder
leren. Er is nog steeds geen drogisterijplus opleiding (of hoe je het ook wilt
noemen). Uiteraard volgen ik allerlei
cursussen, maar het zal toch een mooi
streven zijn als er een volledige en goed
onderbouwde drogisterij-plus opleiding
komt. Een opleiding de gespitst is op
samenwerking met onder andere de
huisarts. Hopelijk komt deze opleiding er
snel… ik ben de eerste die zich opgeeft!
Groetjes
Michiel

Tips
voor de
getinte
huid
Welk advies geef jij
aan klanten met een
zongebruinde of getinte
huid? Topvisagist
Roberto Dresia verzorgt
diverse workshops over
de donkere huid en
geeft tips en tricks uit
zijn praktijk.

“V

ooraf: een goede zonbescherming is
ook voor de getinte huid een must. Ben
je door de zon gebruind, dan kun je nog
altijd verbranden. Datzelfde geldt voor
mensen met huidtype 4 of 5, die van nature
lichtgetint is. De donkere huid van huidtype
6 veroudert en verbrandt minder snel in de zon, dus zij kunnen een
lagere factor gebruiken. Blijf de huid tijdens en na het zonnen toch
goed verzorgen, want de zon droogt de huid wel snel uit.
De donkere huid is even iets anders dan de westerse huid. De
ondertoon is meer geel/rood en daar kun je de make-up prachtig
op afstemmen. Ik geef leuke workshops van vier uur over de
donkere huid en werk daarbij met veel verschillende merken. Er
zijn diverse juweeltjes voor de getinte of donkere huid zoals Sleek,
BlackUp, Bolero, Black Opal, Max Factor en Mac of andere merken
die je ook in de drogisterij vindt.

Goud en koraal

Een make-up product voor de getinte huid heeft iets meer pigment
en dekt de huid eerder donker dan licht. Ook de highlights hebben
iets meer lichtpigmenten. Kijk je naar de make-up bij grote award
shows of andere gala’s, dan zie je dat bij ‘de sterren’ goudbruine,
koraaloranje en zwarte kleuren in trek zijn. Style icoon is natuurlijk
Jennifer Lopez, die haar eigen Inglot look heeft geïntroduceerd met
dat prachtige 70 kleuren pallet. Ook Diana Ross, die samenwerkte
met MAC, of Kim Kardashian, Oprah Winfrey, Tyra Banks en Iman
vind ik iconen die het beauty modebeeld domineren.

Hou het natuurlijk

Voor een zomerse en stralende donkere huid is het belangrijk dat
de huid niet grauw wordt opgemaakt. Hou het natuurlijk met de
juiste accenten in het gezicht. Kies voor een foundation waarvan
de kleuren goed samensmelten met de huid en een vetvrije primer
of dagcrème. Rond de ogen en mond gebruik ik een geel/roze

nr. 2-2019 Careality@work 20

beauty

Roberto Dresia werkt sinds 1980 in de beauty wereld. In
1994 en 1995 werd hij landelijk bekend door zijn ‘makeup
tips van de week’ in de populaire 5 uur show van Viola Holt.
Met Black Opal, Max Factor en Versace zette Roberto de
make up voor de donkere huid op de kaart tijdens het tvprogramma Miss Beautifull Black. “Ik heb in mijn loopbaan als
visagist en hairstylist al veel vrouwen en mannen mooi mogen
maken op allerlei events, beurzen, shows, tijdens retailtrainingen, prive lessen of in magazines en tv-programma’s.
En ik doe dat nog elke dag met veel beauty energie!”

Make Up service Bar
Boccabacio
Je hebt een event, een bruiloft, een themafeest, een date
of zomaar…. Dan kun je vanaf nu terecht bij de Make
Up Service Bar van Roberto Dresia. Is het ochtend, in
de middag of in de avond, het team van Roberto staat
in de top studio in Den Haag altijd @ your service om
je prachtig en professioneel op te maken voor de juiste
gelegenheid. Neem contact op via www.boccabacio.nl
voor informatie of een afspraak. Roberto geeft lezers van
Careality@Work speciaal 10% korting voor boekingen in juni.
De koffie is heet en een bubbeltje staat klaar. Tot dan!
concealer. Verder is een lichte dekking die de zichtbaarheid van de
poriën minimaliseert, genoeg.

Zomers effect

Bij een getinte huid kies ik graag voor goud in combinatie met warme
kleuren als oranje, roodbruin, rood en brons. Bronzing poeders en
highlights met een goudroze of peache ondertoon zijn geweldig
om mee te shapen. De ogen accentueer ik met zwarte en gouden
oogpotloden. Iets donker gekleurde lippen kun je met concealer
wat op lichten, waarna je aan de buitenkant van de lippen subtiel
donkere accenten aanbrengt. Meng de lippenstift tot slot met wat
goud voor een extra zomers effect.” ‹‹
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Omzetpotentie met pretoogjes
Column

Eddy Nip is sinds 2008 gepensioneerd zelfstandig drogist. Hij was eigenaar van drogisterij De
Spaanse Vlieg in Groningen. Eddy schreef van 1993 tot 2009 de columns Vlugzout in vakbladen.
Zolang zijn gezondheid én zijn vrouw het toestaan, blijft hij nog actief in de drogisterij.

“Een groot
leeftijdsverschil
tussen kopers en
verkopers kan een
goed verkoopgesprek
danig in de weg zitten”

Beloven we met onze rimpel
corrector, push-up billengel, Q10
en Ginkgo Biloba de eeuwige
jeugd, zelf heb ik ondertussen
moeten vaststellen dat `eeuwige
jeugd’ beloven meer het aanbieden
is van ijdele hoop dan het verlenen
van een glasharde garantie. Mijn
eigen spiegel verschaft hierover,
vaak in de ochtenduren, voldoende
duidelijkheid.

W

ie de jeugd heeft,
heeft de toekomst
maar met het klimmen
der jaren hebben we
ook kunnen constateren dat er meer in
de wereld is dan die ‘eeuwige jeugd’.
Complete warenhuizen en ketens zijn
omgevallen doordat de roep om die
jeugd niet overeenkwam met exterieur,
interieur, assortiment en het personeel.
Grote verschillen in leeftijd tussen
kopers en verkopers kan een goed
verkoopgesprek danig in de weg zitten.

Vanzelfsprekend

Onzin zult u zeggen, het gaat om
gedrevenheid, vakkennis, vertrouwen en
uitstraling. Klopt. Het is ook niet zo zwart
wit, misschien wil een jonge moeder
graag geholpen worden door een jonge
moeder en bij vragen over het gebruik
van venkelthee voor een met lucht
gevulde baby is wellicht het oma-type
meer haar ideale aanspreekpunt. Vooral
in papa- en mamawinkels is het dus slim
om je assortiment aan te passen aan
je oplopende leeftijd. Niks mis mee en
eigenlijk heel vanzelfsprekend.

prachtig onderstrepen en ook ons
sociale gezicht een (daar komt-ie weer)
Push-Up geven.

Meegroeien in leeftijd

Als man op leeftijd kun je met wat
begripvolle kwinkslagen en een kleine
hint naar andere (niet) opkomende
probleempjes
leeftijdsgenoten
een
mooi prostaatmiddel verkopen en
(tenzij je valt in de categorie ‘Hotter
Than My Daughter’) kun je als rijpere
vrouw (mooie titel trouwens) achter
de toonbank lief en leed inclusief
sommige kleine ongemakken beter
delen met leeftijdsgenoten. Wat dat
betreft hebben wij drogisten een
prachtig vak. Meegroeien in leeftijd met
onze klanten is geen sinecure en zo
zien wij een groeiende grijze golf met
omzetpotentie (waarbij de afgelopen
jaren ‘het wondertje der CBD olie’ een
stevig partijtje mee heeft geblazen) op
ons afkomen.
Toch een beetje jammer dat ik bij
Blokker vijf strekkende meters met
hulpmiddelen voor mensen met een
beperking zie hangen (van mitella,
urinaal, douchehoes, nagelknipper tot
aan een tabletuitdrukker toe) en niet bij
de praktisch naast gelegen drogisterij.
Zo’n assortiment kan onze adviesfunctie

Andere dimensie

Van de week stapte mijnheer Janssen
binnen. Mijnheer Janssen winkelt
met een aktetas, noem het een
ouderwetse schooltas, want met
een boodschappentas(je) wil hij niet
gezien worden. Hij volgt stipt een
boodschappenlijstje en bij iedere
twijfel over formaat, kleur, geur of
toedieningsvorm kent hij slechts één
uitspraak: `Dat durf ik niet mee te
nemen, dat wil ik eerst met mijn vrouw
overleggen.’ Naast een volgzame
echtgenoot is mijnheer Janssen een
lieve man met humor en pretoogjes.
Joviaal begroette ik hem op een ochtend
met de zin: `Goedemorgen mijnheer
Janssen alles goed met u?’ waarop hij
mij quasi verbaasd aankeek en zei: `Op
mijn leeftijd is nooit alles goed!’ Prachtig
toch? Met zulke leuke contacten is
`achter de toonbank staan’ ieder dag
weer een feestje en krijgt de slogan 1+1
een heel andere dimensie.
Groeten,
Eddy
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productnieuws

‘Be Happy’ en ‘Clear Mind’,
nieuwe doucheproducten
van Kneipp
Douchen is steeds meer een omschakelmoment aan het
einde van de dag. Het is de nummer 1 mindful-tip die voor
iedereen binnen handbereik ligt. Met de twee nieuwste
douches van Kneipp wordt het helemaal een feestje. Of
je nu kiest voor ‘Be happy’ (mandarin & vetiver) of ‘Clear
mind’ (mint & rosemary)
, met deze verrassende
natuurlijke geuren kom
je als herboren onder
de douche vandaan.
Deze nieuwe generatie
Kneipp douches is
in gerecyclede en
volledig recyclebare
rPet-verpakking.

Zechsal Pure Elements Cream op basis
van prebiotica & osmose voor een gezonde
huid in optimale balans
Onze huid staat dagelijks bloot aan externe invloeden die
de groei van verschillende soorten ongezonde bacteriën en
gisten kunnen bevorderen. Hierdoor raakt de huid uit balans,
hetgeen de natuurlijke schoonheid negatief beïnvloedt.
Zechsal ontwikkelde met de nieuwe Pure Elements
Gezichtscrème een geavanceerde formule die de huid op
basis van prebiotica middels een osmotische samenstelling
weer een in optimale natuurlijke balans brengt.

Antwoorden op de vragen van pagina 11: 1b, 2a, 3d, 4b, 5a, 6c.

WIN een lavera Anti-Pollution pakket
Bescherm je huid tegen
schadelijke omgevingsfactoren
Deze innovatieve producten beschermen je huid tegen vroegtijdige
veroudering door schadelijke omgevingsfactoren.
lavera is het eerste merk ter wereld dat een NATRUE-gecertificeerd,
100% natuurlijk Anti-Pollution complex heeft ontwikkeld. Dit
biedt de huid 24 uur per dag bescherming tegen schadelijke
omgevingsfactoren. De actieve ingrediënten, biologische algen,
natuurlijk hyaluronzuur en natuurlijke antioxidanten, helpen het
verouderingsproces van de huid te vertragen. Ze versterken de
barrière van de huid,
neutraliseren vrije
radicalen en
beschermen
tegen schadelijke
effecten van
buitenaf.
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Win één van de vijf lavera Anti-pollution pakketten t.w.v. €60,-!
Een prijspakket bestaat uit de volgende producten:
• Hydro Effect reinigingsbalsem
• Hydro Effect serum
• Hydro Effect dagcrème
• Detox Effect masker

Kans maken op
dit prachtige pakket?
Stuur dan direct een email naar
redactie@careality.nl met daarin jouw
adresgegevens en waarom juist jij een
pakket zou moeten winnen.
Inschrijven kan tot en met 7 juni 2019.

VOOR EEN GEZONDE TOEKOMST
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