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Geef je longen

LUCHT.

Vergemakkelijkt het ophoesten van vastzittend
slijm, waardoor de luchtwegen vrijgemaakt
worden.
De tweevoudige werking van Gelodurat – slijmoplossend én
antimicrobieel – geeft je longen lucht. Het slijm wordt
dunner, waardoor het ophoesten vergemakkelijkt wordt.

Kijk voor meer informatie
op Hollandpharma.nl
Gelodurat 300 mg. Te gebruiken bij: Bij acute bronchitis en hierdoor de luchtwegen moeilijk kunnen
vrijmaken door middel van hoest. Gebruik: volwassenen en jongeren vanaf 12 jaar. Bevat sorbitol.
Lees voor aankoop de verpakking. RVG 22625.
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Korte lontjes
“Zijn deze winkelwagens wel goed genoeg schoongemaakt? Ze gaan
er alleen even snel met een doekje overheen.” De lange man buigt zich
boos over de servicebalie van de supermarkt heen, zijn hoofd komt nog
net niet onder het spatscherm door. De medewerkster deinst ongemerkt
achteruit maar onder haar mondkapje weet ze een klantvriendelijke
glimlach tevoorschijn te toveren. “Ja meneer, wij maken ze goed schoon,
maar u kunt daar nog een doekje en desinfectiemiddel pakken als u het
nog een keer schoon wilt maken.” Hij beent nog bozer weg: “Ik doe het
zelf wel weer.” Buiten halen de jonge vakkenvullers die in de motregen
de handvaten van de winkelwagen schoonmaken verontschuldigend
hun schouders op. En door. Bij de drogisterij even verderop moppert
een klant omdat haar wordt gevraagd een winkelmandje te pakken.
De medewerkster wijst haar geduldig op alle aankondigingen aan
de deur en de stapel winkelmandjes bij de ingang maar na een
korte woordenwisseling geeft ze het op. De lontjes zijn kort en elke
winkelmedewerker zal deze voorbeelden ongetwijfeld veel verder aan
kunnen vullen. De ervaringen van drogisterijmedewerkers die we in de
eerste uitgave van dit jaar optekenden, spraken boekdelen. Zodra deze
maand de mondkapjesplicht werd ingevoerd, was dan ook de grootste
vraag: wie is verantwoordelijk? Wie krijgt de boete? Nadat de overheid
liet weten dat niet de winkel, maar de klant de kans op een boete loopt
als hij weigert om een mondkapje te dragen, schepte Bruls, voorzitter
van de Veiligheidsraad, verwarring door te dreigen met een boete van
duizenden euro’s en sluiting van de winkel als winkeliers te weinig doen
om hun klanten een masker te laten dragen. De zorgplicht van winkeliers
is daarin leidend, maar winkeliers geven aan dat zij niet de partij zijn die
moeten handhaven. De eerste week van de mondkapjesplicht bleef de
discussie aanhouden. Verbazingwekkend dat er zoveel onduidelijkheid
heerst over zo’n belangrijk onderwerp. Onduidelijkheid die bijdraagt
aan de spanning in winkels. Gelukkig geeft een groot deel van de
drogisterijwinkels aan dat het merendeel van hun klanten al een
mondkapje draagt. En gelukkig zijn er ook drogisten die, in de lijn van
hun vak, de klant een mondkapje aanbieden als hij er geen draagt. Of je
het nu eens bent met de mondkapjesplicht of niet: klantvriendelijkheid
hoort bij de winkelier en de zorgplicht kun je daar ook onder scharen…
maar laat de handhaving aan handhavers over.
Veel leesplezier
Ivonne de Thouars, hoofdredacteur

Volg Careality via twitter
en vind ons leuk op Facebook!

Het auteursrecht op Careality en op de daarin verschenen artikelen worden door
de uitgevers voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd,
opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, 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 met de meeste zorg wordt samengesteld, kunnen
uitgevers en redactie niet aansprakelijk worden gesteld voor mogelijke onjuiste
berichtgeving en/of (zet)fouten.
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Bewust Beter
Bewust Goedkoper
Bewust Lager
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Onduidelijkheid
mondkapjesplicht

Herkenbare
winkeluitstraling

HET BETAALBARE ALTERNATIEF
- 43.000 artikelen.
- Compleet en onderscheidend assortiment.
- Landelijke marketing.
- Folderprogramma en social media ondersteuning.
- Uitgebreid POS Materiaal Pakket.
- Herkenbare winkeluitstraling.
- Meer vrijheid in lokaal ondernemen.
Uitgebreid
POS Materiaal
pakket

Per 1 december werd de mondkapjesplicht ingevoerd en dat ging
niet zonder slag of stoot. Vooral de vraag ‘wie is verantwoordelijk
als klanten geen mondkapje dragen en wie ontvangt de boete?’
leverde de eerste week felle discussies op. In eerste instantie stelde de
overheid dat winkelmedewerkers klanten niet aan hoeven te spreken
als zij geen mondkapje dragen omdat de privacywetgeving dat niet
toelaat. Als een klant geen mondkapje draagt, dan ontvangt de klant
zelf de boete, zo stelde de overheid. Grote winkelketens lieten dan
ook weten niet te handhaven op de mondkapjesplicht en klanten
niet te weigeren. Hubert Bruls, voorzitter van de Veiligheidsraad, was
daarover teleurgesteld en zegt dat de coronawet ‘klip en klaar’ is.
“Winkeliers moeten zich voldoende inspannen om
aan de zorgplicht te voldoen. Ze riskeren een
boete van duizenden euro’s en sluiting
van hun winkel als ze er te weinig aan
doen om hun klanten een masker
te laten dragen.” MKB Nederland
reageerde: “Voor er boetes
worden uitgedeeld, geldt eerst de
waarschuwingsplicht. Winkeliers
kunnen niet handhaven, dat is
echt de taak van BOA’s.” De vraag
over het handhaven in winkels
is bij het ter perse gaan van deze
uitgave voorgelegd aan het ministerie
van justitie.

Weerstand: welke claims
mogen wel?
Folderpakket
Social media
ondersteuning.

Onderscheidend
assortiment

Bewust Beter
Bewust Goedkoper
Bewust Lager
Voor meer informatie zie
www.drogistbewustbeter.nl of www.unipharma.nl

Door de coronacrisis wordt er veel gecommuniceerd over de invloed
van voedingssupplementen op het immuunsysteem oftewel de weerstand. Keuringsraad Koag Kag heeft op een rij gezet wat wel en niet
geclaimd mag worden. Het gaat hierbij om de vitamines A, B6, B11,
B12, C en D en de mineralen ijzer, koper, zink en selenium. De goedgekeurde bewoording bij deze producten/stoffen is: draagt bij tot de
normale werking van het immuunsysteem. Het product moet dan
wel minimaal een bron zijn van de betreffende voedingsstof en dus
15% van de ADH (Aanbevolen Dagelijkse Hoeveelheid) bevatten. Alternatieve bewoordingen die zijn toegestaan: draagt bij aan/helpt/zorgt
mede/ voor het normale functioneren van het immuunsysteem of
heeft een positieve invloed
op het immuunsysteem,
ondersteunt de afweer van
het lichaam of ondersteunt
het immuunsysteem.
De online claimsdatabase
per voedingsstof is te raadplegen via keuringsraad.nl.
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Holland Pharma neemt deel
distributie over van VSM
VSM heeft het besluit genomen alle handelsactiviteiten van VSM
Geneesmiddelen B.V. op de Nederlandse markt aan het eind van 2020
te beëindigen. De producten van VSM blijven wel beschikbaar in
Nederland. Holland Pharma neemt per 1 december de distributie van
de enkelvoudige homeopathische geneesmiddelen over. Het VSMassortiment zelfzorgproducten is eind vorig jaar overgegaan naar
Heel Biologische Geneesmiddelen B.V. Voor de afnemers verandert er
in principe niks. Zij kunnen de producten net als voorheen bij Holland
Pharma bestellen. Heeft u vragen? Neem dan contact op met de
klantenservice via 088 990 86 00 of E. verkoop@hollandpharma.nl.

Opvallende uitspraken
Reclame Code Commissie
‘Kruidvat blijft Kruidvat’
ontvangt Leffie
Kruidvat zette in maart de campagne ‘Kruidvat blijft Kruidvat’
in. Medewerkers vertellen in deze campagne voor iedereen
klaar te blijven staan, ook in onzekere tijden. Eind oktober
werd de vernieuwde aanpak opgevolgd met de campagne
#geenpiekdezekerst. Een oproep aan consumenten om de
kerstinkopen op een rustig moment te doen, zodat we er met
elkaar voor zorgen dat het veilig blijft. Een maatschappelijk
thema waarmee de drogisterijketen een verrassend geluid
liet horen. DDB Unlimited heeft de commercials ontwikkeld:
“Het afgelopen jaar was voor veel adverteerders onzeker,
waardoor de focus vaak op de korte termijn ligt. Kruidvat koos
er bewust voor om nu te investeren in haar merkbeleving,
naast de actiecommunicatie. Een succesvolle beslissing met
veel positieve respons en de jury van de Effie Awards beloonde
dit vernieuwende geluid onlangs met een Leffie.” Op 6
december lanceerde Kruidvat een kerstcommercial waarmee
de voordeeldrogist inspeelt op het sentiment van deze tijd.
Brenda Smith, directeur marketing Kruidvat: ”Al 45 jaar blijven
wij trouw aan onze belofte dat iedereen zich mooi, gezond
en goed kan voelen. Door onze voordelige prijsboodschap
nu te combineren met emotionele verdieping op relevante
thema’s, zorgen we ervoor dat we niet alleen nu, maar ook op
de langere termijn ons merk stevig positioneren. De afsluiting
van de kerstcommercial: ‘Geef elkaar een mooie en gezonde
kerst’ past ook helemaal bij de rol die we als merk hebben.”

De Reclame Code Commissie heeft recentelijk twee
opvallende uitspraken gedaan over producten uit het
drogisterijassortiment, zo meldt de keuringsraad Koag
Kag. De eerste klacht was gericht tegen ontoelaatbare
gezondheidsclaims voor resveratrol en medische claims
in de reviews. Op de website van de aanbieder werd een
antioxidatieve werking geclaimd. Daarnaast werd het product
in de reviews gepresenteerd als preventief werkend tegen
griep, verkoudheid en zelfs corona. De adverteerder heeft
de claim voor antioxidatieve werking onderbouwd met
een studie en wil de reviews niet censureren vanwege het
grondrecht op vrijheid van meningsuiting en informatie.
De RCC stelt dat de genoemde gezondheidsclaims voor het
product in strijd zijn met de Europese verordening en dat
de bestreden reviews onderdeel zijn van de reclame-uiting,
direct onder de aanbieding van het product
geplaatst met als doel de consument te
bewegen om het product te kopen.
Voor de aangeprezen resveratrol
is geen handelsvergunning
verleend. Consumentenreviews
maken volgens RCC onderdeel
uit van de productreclame.
Deze reviews dienen dus ook
aan de wet- en regelgeving te
voldoen. Een tweede opvallende
uitspraak betrof een klacht
over ongewenste stereotypering
van man-/vrouwrollen bij een
commercial over wondzalf. RCC wijst
de klacht af, waaruit volgens de Keuringsraad
blijkt dat de commissie terughoudend is als het
gaat om criteria met een subjectief karakter.
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“Drogisten nemen hun maatschappelijke
verantwoordelijkheid heel serieus
want de producten die we verkopen,
heeft de consument hard nodig”
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Marten Hummel, directeur Centraal Bureau Drogisterijbedrijven:

“Samen gezorgd voor meer
waardering drogist”
2020 was een veelbewogen jaar voor de drogisterijbranche. Ondanks

te kst

de chaos van de coronacrisis heeft het Centraal Bureau Drogisterij

beeld

bedrijven achter de schermen grote stappen gezet waarop de sector

Ivonne de Thouars
In the Picture

de komende jaren voort kan bouwen. “Dankzij de saamhorigheid in
de branche wordt de rol van de drogist als verlener van verantwoorde
zorg en als gezondheidsspecialist steeds zichtbaarder en meer
erkend”, zegt Marten Hummel, directeur van het CBD.

A

ls één woord het bijzondere jaar 2020 voor de drogisterijbranche kenmerkt, dan is dat volgens Marten Hummel het woord saamhorigheid. “In het bestuur van het
CBD zijn alle drogisterijretailers, van keten tot zelfstandige en formules tot de KNDB, vertegenwoordigd en we zijn als
één partij opgetrokken met een enorm saamhorigheidsgevoel. De
drogisterijbedrijven zijn concurrenten maar hebben ook samen
bepaald op welke manier de drogist de maatschappij het beste kan
dienen.” Dat loonde: de drogist kreeg de status van vitale beroepsgroep, blijft bij strengere maatregelen open en heeft zich laten zien
als betrouwbare partner van de overheid.

Essentiele rol

Zodra in het begin van de coronacrisis de dreiging heerste dat alle
winkels hun deuren zouden moeten sluiten, is het CBD direct met
de overheid in gesprek gegaan om de drogisterijwinkels open te
houden. “Het CBD zat direct met het ministerie van VWS aan tafel
om de vitale functie van drogisterijen te benadrukken. De drogist
speelt een belangrijke rol in het beschikbaar houden van geneesmiddelen, middelen voor de vitaliteit en hygiëneproducten die
besmetting tegen kunnen gaan. Voor het ministerie speelde zelfzorg
een belangrijke rol, mede omdat huisartsen in het begin van de
crisis al aangaven dat paracetamol de effecten van een besmetting
met het coronavirus kan beperken”, zegt Hummel. Ook heeft het
CBD met de overheid gesproken over de verkoop van mondkapjes en
van zogenaamde zelftesten om na te gaan of iemand besmet is of
is geweest. Als betrouwbare testen beschikbaar komen, dan ziet de
overheid de drogist als een belangrijk verkoopkanaal. De lobby van

het CBD gebeurt achter de schermen en is niet altijd zichtbaar voor
de retailers, ondernemers en (assistent)drogisten. Een sterke lobby is
onmisbaar om resultaten te behalen voor de gehele sector zoals dat
nu is gebeurd. De overheid erkende de cruciale rol van de drogist om
de maatschappij draaiende te houden, waardoor de drogisterijen tijdens de intelligente lockdown hun deuren open konden houden en
medewerkers als ‘vitale beroeper’ hun kinderen naar de opvang konden brengen. Hummel: “Bovendien hebben we gezamenlijk maatregelen genomen om bijvoorbeeld in de ‘hamsterperiode’ paracetamol
beschikbaar te houden voor iedereen. Dat hebben we geuit in een
gezamenlijke landelijke advertentiecampagne in alle kranten en het
beleid is een voorbeeld geweest voor overheid en supermarkten.”
Ook de veiligheid van de medewerkers en de klanten in de winkel
was direct een belangrijk aandachtspunt. Hummel: “Drogisten
hadden als één van de eerste branche een veiligheidsprotocol.
De medewerkers van de drogisterij stonden immers in de frontlinie hun klanten te woord, dus er zijn snel maatregelen genomen
zoals gebruik van kuchschermen en het reguleren van het aantal
klanten in de winkel door het mandje-in-mandje-uit beleid. Dit
deurbeleid is belangrijk en werd heel snel geïmplementeerd in
de praktijk. In het bestuur van het CBD zitten de directies van de
formules, dus als er een besluit valt, kunnen we dat snel doorvoeren. Ons veiligheidsprotocol is dan ook een voorbeeld geweest voor
andere sectoren. Daarnaast hebben we op de website van het CBD,
drogistensite.nl, een speciale pagina over ‘corona en de drogist’
waar medewerkers alle actuele ontwikkelingen en maatregelen
konden volgen. En een speciaal coronamagazine op het nascho- >>
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lingsplatform geplaatst zodat de medewerkers wisten hoe zij hun
klanten het beste konden adviseren.” Deze doortastendheid kon
volgens Hummel alleen bereikt worden doordat alle drogisterijretailers en de medewerkers er de schouders onder hebben gezet en
als één partij optrokken. “Die saamhorigheid hebben we ook laten
zien in de landelijke campagne op televisie, radio en online ‘Wij
drogisten van Nederland, zijn er voor jou’. Deze campagne met de
drogist in de hoofdrol is door meer dan 10.000 mensen gezien!”
Na de zomer kwam de tweede corona-golf in zicht en trad het CBD
weer in overleg met de overheid om te garanderen dat de drogist
bij een algehele winkelsluiting nog steeds openblijft. “Die toezegging hebben we gekregen. We hebben dit jaar in korte tijd van de
overheid de erkenning gekregen dat we een essentiële rol spelen in
de geneesmiddelenvoorziening. Een status waar we de komende
jaren op voort moeten bouwen.”

“We zoeken steeds de erkenning,
alle stakeholders moeten zien
wat we doen en kunnen.
En daarin zijn we in 2020
bijzonder goed geslaagd”
“Gaat deze erkenning van de drogist verder dan het
puur als toeleverancier beschikbaar houden van
geneesmiddelen?”

“Jazeker, met deze status is niet alleen onze positie in de geneesmiddelenvoorziening erkend, maar worden ook de medewerkers in
de drogisterij op waarde geschat: je beoefent een beroep dat cruciaal is voor de samenleving. Als assistent-drogist of drogist ben
je nodig om de maatschappij draaiende te houden en de overheid
heeft de (assistent)drogist bewust in hetzelfde rijtje gezet als de
apothekersassistent en de verpleegkundige. Drogisten zijn retailers
maar wel met een maatschappelijke rol. Uit een consumentenonderzoek van Pharmacon, dat na die eerste lockdown is gehouden, blijkt ook dat de consument is gaan inzien hoe belangrijk de
drogist is voor de samenleving en heeft door de coronacrisis meer
waardering gekregen.
Kortom, drogisten worden gehoord en zitten aan tafel bij de overheid. De erkenning van de drogist als zorgpartner is door corona
is een versnelling gekomen. Dat ziet het bestuur van het CBD op
meerdere vlakken, zo zijn we samenwerkingsverbanden aangegaan met Bijwerkingencentrum Lareb en het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (CBG). Dat is belangrijk want het CBG
bepaalt ondermeer welke status geneesmiddelen hebben. We gaan
steeds meer onderdeel uitmaken van de zorgketen en we geloven
erin dat we dat met zijn allen kunnen! Er zijn trends in de zorg
om de rol van de drogist als voorportaal beter op te pakken, De
zorgkosten moeten omlaag en wij spelen een belangrijke rol in het
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verlenen van de juiste zorg op de juiste plek. We helpen mensen
om zelf hun kleine kwalen op te lossen en zorgen er ook voor dat
mensen niet te lang zelf blijven dokteren, wat door de coronacrisis
ook meer voorkomt. De resultaten van een lang traject, waar we
jaren aan hebben gebouwd, komen dit jaar versneld naar boven en
we hebben nu een stevig fundament waarop we kunnen voortbouwen.”

Een ander belangrijk wapenfeit is de uitspraak van
de Raad van State die erkent dat de inzet van een
‘tabletdrogist’ bij de verkoop van UAD-middelen
in strijd is met de wet. Daarmee werd de eerdere
goedkeuring hiervoor door de Rechtbank MiddenNederland overruled. Waardoor is die mening
bijgesteld?

“Het CBD vecht de ‘drogist op afstand’ al drie jaar aan omdat het
simpelweg in strijd is met de geneesmiddelenwet. De eerdere uitspraak van de rechtbank verbaasde ons dan ook enorm en daarom
zijn we in hoger beroep gegaan. We komen immers op voor de
belangen van onze achterban. De Raad van State heeft uiteindelijk een lagere rechter gecorrigeerd. De uitspraak van de Raad van
State van 4 november laat niets te wensen over: de Geneesmiddelenwet is heel duidelijk en er is niet voor niets een onderverdeling
in AV, UAD en UA gecreëerd. Daar moet ieder zich aan houden.
Deze onderverdeling is in de wet ontstaan na lange discussies over
de risico’s van zelfzorggeneesmiddelen en de UAD- status borgt
de verantwoorde zorg die de klant bij verkoop krijgt. Dat houdt
wettelijk onder andere in dat er tijdens de openingstijden altijd
(assistent)drogisten fysiek in de winkel aanwezig moeten zijn voor
het geven van advies. Daarmee is ook deze uitspraak een prachtige
steun van de drogist als Erkend Specialist in Zelfzorg, de verlener
van verantwoorde zorg. Het is dan ook merkwaardig dat de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ), die toeziet op de medicatieveiligheid, in 2017 had besloten een tabletdrogist toe te staan. We zijn
in onze bezwaren tegen de tabletdrogist steeds ondersteund door
de Consumentenbond en het Instituut voor Verantwoord Medicijngebruik (IVM), die staan voor het belang van de consument of
patiënt. Het gebeurt niet vaak dat de Raad van State een uitspraak
van een lagere rechter vernietigt en dit gebeurde ook op niet mis
te verstane wijze: de Raad van State heeft zelf een persbericht uitgestuurd, waarin zij onderstreepte dat supermarkten geen geneesmiddelen mogen distribueren of verkopen zonder fysieke aanwezigheid van een (assistent)drogist tijdens de openingstijden.”

Careality kreeg vooralsnog deze reactie van
Ahold: “Albert Heijn heeft in ruim 400 winkels
de ‘tabletdrogist’ geïnstalleerd. In winkels waar
deze niet aanwezig is, is op openingstijden voor
minimaal 32 uur per week een drogist aanwezig
om klanten verantwoorde zorg te bieden. Iedere
winkel staat uiteraard onder toezicht van een
drogist. We beraden ons momenteel hoe we met de
uitspraak van de Raad van State omgaan.” Wat is je
reactie hierop?
“Met deze reactie geeft Ahold in feite aan dat Albert Heijn niet
voldoet aan de wet zoals de Raad van State heeft aangegeven.
Ahold is een beursgenoteerd bedrijf en ik ga ervan uit dat zij zich

interview

“We willen in Nederland van
nazorg naar voorzorg om de
kosten in de hand te houden.
De drogist draagt daaraan
substantieel bij: de juiste zorg
op de juiste plek”

op eigen initiatief aan de wet zal houden, en niet pas als de IGJ
er een uitspraak over doet. Minimaal 32 uur per week is echt niet
voldoende. Gelet op de openingstijden van AH-winkels, betekent
dit dat zij minder dan de helft van de openingstijd een (assistent)
drogist fysiek aanwezig hebben in de winkel bij de verkoop van
UAD-middelen Ik verwacht dat Albert Heijn snel actie zal ondernemen, zich aan de wet gaat houden en IGJ daar strikt op zal toegezien. Het CBD blijft er in ieder geval bovenop zitten.”

Komt de uitspraak van de Raad van State wel
tegemoet aan de wensen van de consument die
gediend is bij een brede bereikbaarheid van
zelfzorggeneesmiddelen?

“De toegankelijkheid en bereikbaarheid van zelfzorggeneesmiddelen is nooit een discussie geweest. In Nederland is er de unieke
situatie dat we naast de apotheek 2.350 drogisten hebben die
verantwoorde zorg leveren en waar 80 procent van de zelfzorggeneesmiddelen worden aangekocht. Dat betekent dat er een fijnmazig netwerk is waar consumenten op een veilige en verantwoorde
manier hun geneesmiddelen kunnen aanschaffen, advies kunnen
krijgen en altijd een risicowaarschuwing krijgen. Op bijna elke hoek
van de straat is een drogisterij gevestigd. Het is prima als supermarkten zelfzorggeneesmiddelen willen verkopen, maar dan wel
volgens de wet en het is voor de toegankelijkheid niet noodzakelijk.”

Digitalisering heeft wel de toekomst. Een
veelgestelde vraag in deze kwestie is dan ook:
hoe zit het met de verantwoorde zorg bij online
aanbieders van UAD-middelen?

“Een terechte vraag. Ook bij online verkoop van geneesmiddelen
hoort verantwoorde zorg, maar dit proces is niet te vergelijken met
verkoop in winkels. Een beeldscherm thuis is geduldig en biedt

de ruimte om informatie te geven en vragen waar je in de winkel
soms geen tijd voor hebt. We hebben, notabene op verzoek van diezelfde IGJ, de richtlijn voor verantwoorde zorg bij online verkoop
opgesteld en daaraan gaan alle drogisterijen die zijn aangesloten
bij het CBD voldoen: het keurmerk Zelfzorg Online. Een consument
krijgt bij aangesloten webshops tijdens de aankoop van geneesmiddelen te maken met een check op leeftijd en een grens op het
aantal te kopen verpakkingen. En klikt de klant een product aan,
dan zien ze direct alle informatie over dat geneesmiddel: indicatie,
bijwerkingen, contraindicaties, een eventuele risicowaarschuwing
en ze lezen wanneer ze met bepaalde klachten naar een huisarts
moeten. Die informatie heeft het CBD samen met het IVM opgesteld. Daarnaast kun je met één druk op de knop direct een drogist
raadplegen. Deze richtlijn voor verantwoorde zorg online is een
veldnorm en we vragen ook van het IGJ dat zij andere websites
die geneesmiddelen aanbieden daarop controleren. Aanbieders
die niet bij het CBD zijn aangesloten, kunnen bij ons het Keurmerk
Zelfzorg Online aanvragen. Dat keurmerk is helemaal doorontwikkeld en klaar om verder uitgerold te worden.”

En hoe wordt de verantwoorde zorg geborgd bij
zelfscankassa’s die nu ook bij de drogisterijen
versneld worden ingevoerd?

“Dat is een actuele discussie binnen ons bestuur. Belangrijk is dat
ook bij zelfscan verantwoorde zorg wordt gegeven. Een werkgroep
met vertegenwoordigers van alle drogisterijbedrijven onderzoekt
nu op welke manier bij zelfscankassa’s verantwoorde zorg kan worden gegeven. Hoe vullen we de kassacheck en de risicowaarschuwing in en op welke manier verifiëren drogisten het veilig gebruik?
Je kunt bijvoorbeeld denken aan de manier waarop er met alcohol
in de supermarkt wordt omgegaan waarbij het afleverproces wordt
afgebroken zodat een medewerker kan ingrijpen of adviseren.” >>
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interview

De drogisterij is een van de weinige winkels die
nog volop door de consument wordt bezocht,
zegt ABN AMRO. De drogisterijklant is volgens
Info2Action ook bovengemiddeld gemotiveerd om
zich aan de maatregelen te houden. Profileert de
drogist zich voldoende als ‘veilige winkel’ zodat
ook de grote kwetsbare doelgroep zich thuis voelt?

“De sector had niet voor niets als eerste een protocol Veilig Winkelen. We hanteren nog steeds een strikt deurbeleid, we gaan sinds
deze maand goed om met de mondkapjesplicht en we hebben looproutes en ruimte gecreëerd in de winkels. De retailers nemen zelf
ook initiatieven, zoals Kruidvat die klanten oproept om de kerstinkopen te spreiden. Drogisten nemen hun maatschappelijke verantwoordelijkheid heel serieus want de producten die we verkopen,
heeft de consument gewoon hard nodig en dat willen we blijven
faciliteren. Persoonlijke aandacht en adviseren zitten al in het
DNA van de drogist, dus ik zie geen toegevoegde waarde in verdere
branchebrede middelen zoals bijvoorbeeld een ouderenuurtje.”

Door de coronacrisis roepen overheid en medici op
tot meer aandacht voor de gezonde leefstijl. Neemt
de drogist hier snel genoeg een positie in?

“Drogisten zijn al sinds jaar en dag gezondheidsspecialist! We
bieden zelfzorggeneesmiddelen en deskundig advies die helpen bij
kleine kwalen waardoor de consument de huisarts minder vaak
hoeft te raadplegen. Bovendien geven drogisten leefstijladviezen
waarmee kwalen voorkomen kunnen worden en de weerstand op
peil blijft en houden we de consument vitaal met supplementen,
E-health oplossingen, antistress- en slaapartikelen en hygiëneproducten. Ook komen miljoenen mensen naar de drogist voor
verzorgingsproducten en cosmetica, die bijdragen aan een gevoel van welbevinden. Ons werk draait al jaren om preventie en
welbevinden. Het is belangrijk om de meerwaarde van de drogist
in de zorgketen en bij de overheid duidelijk te blijven maken. Het
CBD spreekt daarom dagelijks met allerlei instanties om zo invloed
te blijven uitoefenen en de drogist naar voren te schuiven. Zo sluit
het CBD bijvoorbeeld aan bij de Federatie voor Gezondheid waarin
alle zorgpartijen verenigd zijn. Het is dan goed om te horen dat
deze federatie de drogisten graag verwelkomen als lid: juist de drogist is die toegankelijke en laagdrempelige professional die mensen uit alle lagen van de bevolking kan bereiken. Daarmee zitten
we aan tafel met bijvoorbeeld medisch specialisten, huisartsen,
voedingsspecialisten en wetenschappers. We willen in Nederland
van nazorg naar voorzorg, van prepareren naar repareren om de
kosten in de hand te houden. De drogist draagt substantieel bij aan
het feit dat de juiste zorg op de juiste plek wordt geleverd en aan
de vitaliteit en het welbevinden van de consument. Advisering
over leefstijl is enorm in ontwikkeling en nog niet formeel georganiseerd. Daarom zoeken we steeds de erkenning: beslissers als
de overheid, de politiek, zorgverzekeraars en zorgverleners moeten
zien wat we doen en kunnen. En daarin zijn we in 2020 bijzonder
goed geslaagd.”

Hoe gaat het CBD de komende jaren voortbouwen
op de positie die is bereikt?

“Het CBD zal blijven investeren in de risicowaarschuwing, de
Proeftuin waarbij apothekers, huisartsen en drogisten samenwerken en in de samenwerkingsverbanden. En de verkiezingen voor de
Tweede Kamer komen eraan dus het is zaak dat we steeds aan tafel
zitten met de overheid. We gaan tevens het nascholingsplatform,
dat inmiddels 9.000 deelnemers heeft, uitbreiden met meer scholing over preventie en supplementen en meer aandacht vragen
voor de risicowaarschuwingen. Ik vind het trouwens bewonderenswaardig dat medewerkers in de drogisterij de risicowaarschuwingen in de praktijk goed geven, ondanks de drukte van de
coronacrisis. Dat is een compliment waard! We hopen dat iedereen
dat volhoudt, want het is een traject van de lange adem waarmee
we nog veel meer gaan doen. De Proeftuin, waarin de samenwerking tussen huisartsen, apothekers en drogisten wordt onderzocht,
loopt nu goed en de verwachting is dat we volgend jaar de eerste
resultaten kunnen presenteren. Onderzoeksbureau Nivel heeft al
een eerste inventarisatie gemaakt van de verwijzingen van de
drogist naar de huisarts en publiceert binnenkort de resultaten.
Wat blijkt: drogisten verwijzen op het juiste moment naar een
huisarts of apotheker, niet alleen volgens de adviesstandaarden
maar ook bij een ‘niet pluis’-gevoel. Nivel is dan ook enthousiast
over de eerste resultaten. Nu kijken we verder naar wat huisarts
en apotheker doen in de samenwerking met de drogist. Verder wil
het CBD onderzoeken wat de impact is van corona op het gedrag
van de consument: is de consument vaker naar de drogist gegaan
omdat zij de huisarts vaak vermeden? Het is heel interessant om
te weten of de consument door de crisis zelfredzamer is geworden
en te bekijken hoe we ervoor kunnen zorgen dat de consument dat
vaker doet om zo de zorg te ontlasten. De Patiëntenfederatie Nederland heeft onlangs een onderzoek gepubliceerd waaruit blijkt dat
70 procent van de respondenten het belangrijk vindt om klachten
zelf op te lossen met zelfzorggeneesmiddelen. Dus ook de groeiende groep van chronische patiënten lijkt een grote behoefte aan
zelfzorg en zelfredzaamheid te hebben. En dus aan de drogist.”
Hoe kan de drogist daar in de dagelijkse praktijk aan bijdragen?
“Alle medewerkers in de drogisterij doen al ontzettend veel. We
geven meer dan 65 miljoen gezondheidsadviezen per jaar en uit
onderzoek blijkt dat we met 140.000 adviezen per jaar ergere
gezondheidsproblemen en risico’s voorkomen. We staan bij de
consument duidelijk niet alleen bekend als kanaal om producten
te kopen maar ook als adviseur met een lage drempel bij wie ze
gemakkelijk langs kunnen komen als ze vragen over gezondheid
hebben. Certificatie blijft een belangrijk aandachtspunt, niet als
doel maar als middel. 80 procent van de branche is inmiddels
gecertificeerd en daarmee verzekeren we dat we zowel online als
offline verantwoorde zorg leveren. Het CBD helpt en faciliteert
zodat alle drogisten kunnen aanhaken. Het aantal gecertificeerde
winkels mag, nee móet, verder omhoog. Certificering is namelijk
dé manier om de overheid en stakeholders als huisartsen, apothekers en zorgverzekeraars het vertrouwen te geven dat we een
serieuze zorgpartner zijn, en dat we allemaal, de gehele sector,
doen wat we beloven.”
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Hoeveel CBD-producenten kent u
met een ISO certificaat?
Het is tijd om mezelf aan u voor te stellen. Mijn naam is Lars Opdam en ik ben eigenaar
van Dutch Natural Wholesale; de groothandelstak van het merk Dutch Natural Healing.
Wij zijn producent van hennep- en CBD producten en CBD pionier in hart en nieren.
Onze reis met industriële hennep startte al in 2005. Sinds 2014 produceren wij CBD-producten voor medici en professionals, verschillende Nederlandse retailers en private label
klanten van over de hele wereld.
Zo is onze olie onder meer jarenlang verkocht door Holland&Barrett, Kruidvat, Jacob
Hooy, Gezond & Wel, Lucovitaal en andere vooraanstaande (inter-)nationale merken en
ketens. In 2015 brachten wij samen met Jacob Hooy uit Limmen als eerste een door de
overheid goedgekeurde full plant CBD olie op de Nederlandse schappen. Dat werd toen
nog gemaakt van Groningse vezelhennep-pasta. Nu, bijna 6 jaar later, zijn zowel de
vraag vanuit de markt, alsmede onze CBD producten verder ontwikkeld en verbeterd.

“Het is als een verhaal uit een jongensboek”

De afgelopen jaren waren voor ons bedrijf een achtbaan van onzekere investeringen,
druk, stigma, veranderende regulering en wetswijzigingen. Maar vooral van explosieve
groei. Want wat begon als een agrarisch eenmansbedrijf groeide binnen enkele jaren uit
tot een grote, sterke organisatie met een miljoenenomzet en een wereldwijd bereik.
Dankzij dit avontuur en alle obstakels zijn we verworden tot wat we nu zijn; een autoriteit
in CBD-land en verantwoordelijk voor de groei en begeleiding van meer dan 50 toonaangevende CBD merken wereldwijd. Het is als een avontuur uit een jongensboek en het
einde is nog lang niet in zicht.

“Kijkend naar volume kennen wij momenteel geen bovengrens”

Door vast te houden aan onze betrouwbare reputatie, kernwaardes als vertrouwen en
daadwerkelijk effectieve producten zijn we al jaren een baken voor onze klanten.
Daarnaast is de prijs bij ons nooit een obstakel geweest. Kwaliteit hoeft namelijk niet
duur te zijn, want de chemie in hennep is gratis. Veel verkochte olies op basis van isolaat
zijn niet zo effectief en elke trader kan dat maken. Daarentegen produceren wij al zeer
effectieve full-plant CBD olie voor iets meer dan een euro per flesje. En dat doen we
tegenwoordig als enige producent ISO 22000 gecertificeerd. We zijn hier erg trots op.

“Elk denkbaar voedingssupplement op basis van hennep
wordt bij ons in-house geproduceerd”
Wij voldoen dus als enige producent in de EU aan de allerstrengste internationale regels
omtrent voedingsveiligheid. Kijkend naar volume kennen
wij momenteel geen bovengrens en in combinatie met onze
totaal unieke productiefaciliteit in Nederland, kunnen wij
elke next day bestelling aan.

Bovendien zijn we vooralsnog het enige bedrijf in het bezit
van een unieke techniek waarmee we wateroplosbare CBD
producten produceren die daadwerkelijk een hogere
biobeschikbaarheid hebben. We zijn tevens de enige
producent van CBD smelttabletten en CBD pleisters. Wij
waren het eerste bedrijf dat CBD-olie produceerde met
toegevoegde vitamine D3 gemaakt van algen. Voor de
troepen uitlopen heet dat. Zo produceren wij CBD-thee
zonder hennep plantmateriaal in het theezakje. Elk denkbaar voedingssupplement op
basis van hennep wordt bij ons in-house geproduceerd en gedistribueerd. Daarin zijn wij
volledig onafhankelijk.

“Delen is vermenigvuldigen”

Als het gaat om CBD of het produceren van voedsel met hennep, hebben wij veel
ervaring en kennis in huis. Wij zeggen dan ook niet zelden gekscherend dat we alle
wijsheid in pacht- en op elke vraag een antwoord hebben. We willen deze kennis graag
delen en daarom gaan we u komend jaar in vakblad Careality uitvoerig informeren over
de verschillende CBD-producten en toepassingen.
Wilt u ondertussen ontzorgd worden als het gaat om CBD of de beste, meest effectieve
producten in uw portefeuille? Geef dan even een bericht aan mijn collega’s via
info@ultimaflora.com, bel 0251 671804 of breng ons een bezoek in Castricum. Het zal u
verbazen en u bent van harte welkom.

WWW.DUTCHNATURALHEALING.COM

Groet,
Lars Opdam
CEO

column

Retail is detail

Je zult maar op de verkeerde plek liggen die
massaal door de klant gemeden wordt. Ik ken
Etossen die het goed deden, maar die dit jaar
op een omzetindex staan van bijvoorbeeld
82, 78 of 41. Daar staan heel veel Etossen
tegenover die plussen, ik geef vier voorbeelden waarbij wel opvalt dat de klantgroei veel
lager ligt dan de omzetgroei, omzetindex/
klantindex: 116/102, 126/112, 130/115, 146/116.
Als je op de goede plek gevestigd bent en je
bent goed bezig, dan blijkt dat Covid-19 veel
extra omzet kan brengen, maar een branchegemiddelde zegt dus totaal niets! De meeste
zelfstandigen liggen al lang niet meer op A1locaties maar in buurtcentra en die doen het
goed, daarvan profiteren gelukkig dit jaar ook
veel DA-winkels. Dat de klantindex slechter
is dan de omzetindex zie ik bij haast iedere
zaak, dat heeft alles te maken met angst,
men gaat minder vaak winkelen.
Ik ben kritisch op de professionaliteit van veel
zelfstandigen en ga daar deze keer dieper
op in met een voorbeeld dat ik niet verzin
maar anoniem behandel. Het gaat over een
leverancier die ik al jaren in detail adviseer.
Als ooit de tijd rijp is voor het aantrekken
van nieuwe klanten is het nu, klanten mijden
winkels tenzij ze spullen nodig hebben.
Betreffende leverancier introduceerde in 2014
een breed assortiment van tientallen zelfzorgproducten, adviesproducten die op dat
moment nog niet in de drogisterij werden
aangeboden. Het wordt als totaalconcept
neergezet met gebiedsbescherming. Men
moet er een paar meter schapruimte voor
reserveren want het werkt alleen als totaalconcept. Het wordt alleen aangeboden
aan zelfstandigen want een goed advies is
een must en deze leverancier heeft geen zin
het weg te geven met 1+1-acties. Er wordt
geïnvesteerd in o.a. stoepborden, receptblocs
voor collega’s eerstelijnszorg in de omgeving

die daarmee patiënten naar de drogist kunnen sturen, advertorials, out of stock kaarten,
klantbrochures en andere majeure hulpmiddelen. Er zijn buitendienstmensen in eigen
dienst die het concept installeren en geregeld
langskomen om te merchandisen. Er is een
trainer die een 2-uurs training verzorgt. En de
items worden bewust direct geleverd buiten
de DC’s om omdat dit sneller gaat zonder
‘nee-verkoop’ of fouten. Ondernemers die
het snappen, het op de juiste plaats neerzetten, die op tijd bijbestellen (wekelijks!) en er
actief mee aan de slag gaan, met gebruik van
alle hulpmiddelen, scoren een consumentenomzet die oploopt tot € 15.000 à 20.000
per jaar. Dat het concept potentie heeft mag
blijken uit het feit dat inmiddels Kruidvat, DA
en Etos zijn begonnen met een huismerk van
de top 5 producten, maar daar heeft dit merk
geen last van. De ondernemer die het echt
snapt kan met advertorials ook nieuwe klanten trekken die nooit zelf op het idee zouden
komen om daarvoor naar de drogist te gaan.

“Als ooit de tijd rijp is
voor het aantrekken
van nieuwe klanten,
dan is het nu”

Nu komt het: heel veel ondernemers zetten
het op de verkeerde plaats, laten zich niet
trainen, gebruiken geen hulpmiddelen en
het allerergste: ze laten veel out of stocks
ontstaan omdat ze een dramatische besteldiscipline hebben, juist de hardlopers gaan
erg snel out of stock! Ik verbaas me erover
dat nog veel ondernemers niet zijn ingestapt
terwijl ze het wel kregen aangeboden. Er is
geen woord gelogen aan wat ik schrijf. Dit
is voor mij DE case waar ik uit kan afleiden
hoeveel steken veel ondernemers laten vallen.
Veel winkels scoren een jaaromzet van rond
de € 7.000 (wat nog steeds mooi is) maar
ze zouden het dubbele kunnen doen. Wilt u
weten welk concept dit is mail mij en ik laat
het weten. Veel DA’s, G&W’s en Etos franchisers voeren het al, ik hoop dat uw regio nog
vrij is...
rene@salimansconsultancy.nl

Ik heb in de vorige uitgave van Careality aangegeven dat het totaal van drogisterijen/parfumerieën dit jaar op een omzetontwikkeling
zitten van +/-0%. Tegen de achtergrond wat
aan de hand is in de wereld, mag de branche daar erg blij mee zijn. Maar achter dit
cijfer spelen zich toch bij tientallen winkels
drama’s af omdat daar wel degelijk zware
teruggang plaatsvindt.

Reageren? rene@salimansconsultancy.nl

René Salimans
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achtergrond

Gezonde leefstijl op recept?
Ruim zeventig artsen, wetenschappers en bestuurders van gezondheidsorganisaties riepen half november
op tot een publiekscampagne voor een gezonde leefstijl. De initiatiefnemers wijzen erop dat een
ongezonde leefstijl bepalend kan zijn voor de ernst en het beloop van een besmetting met het coronavirus.
Maar wie brengt de leefstijladviezen het beste over bij de burger en vooral, wie betaalt de rekening?

te kst

Ivonne de Thouars

D

ankzij de brandbrief gaf minister Hugo de Jonge van
Gezondheidszorg op 17 november tijdens de persconferentie voor het eerst aandacht aan de positieve effecten
van een gezonde leefstijl. “Genoeg bewegen, gezond eten
en voldoende ontspannen. Dat is nu extra belangrijk om lichaam en
geest in vorm te houden. Elke dag 30 minuten bewegen, betekent dat
je weerstand binnen enkele weken al beter is. Twee weken nauwelijks
bewegen kan al leiden tot een verminderde afweer”, aldus De Jonge.
Hoogleraar volksgezondheid Jaap Seidell noemde het in Het Parool

Zorg goed voor jezelf
Gezond leven houdt je weerstand op peil. Je wordt minder snel ziek en bent beter beschermd tegen
ziekmakende bacteriën en virussen, zoals het coronavirus. En als je toch ziek wordt, herstel je meestal
sneller. Gezond leven hoeft niet ingewikkeld te zijn. Met kleine stappen maak je al een verschil.

Wat kan je doen?
Probeer vaker te bewegen.

Eet gezond.

Doe minstens 2,5 uur per week aan
matig intensieve inspanning, verspreid

Kies voor verschillende soorten groente,

over diverse dagen. Regelmatig een
stukje wandelen of fietsen is al een

fruit en volkoren graanproducten.
Drink kraanwater, thee en koffie

goed begin. Als je voldoende beweegt,
voel je je fitter, slaap je beter en blijf

zonder suiker. Door gevarieerd en
gezond te eten krijg je alle belangrijke
voedingsstoffen binnen. Zo zorg je

je langer gezond.

goed voor jezelf.

Drink maximaal één glas
per dag.

Zet nu de stap en stop
met roken.

Alcohol is slecht voor de weerstand.

Denk je eraan om te stoppen met roken?

Je kunt dus sneller ziek worden als je

Zet nu de eerste stap en plan je stopmoment. Ga voor tips of hulp naar

alcohol drinkt. Het laten staan van
alcohol maakt je minder vatbaar
voor ziekte. Je voelt je energieker
en versterkt je gezondheid.

ikstopnu.nl of zoek contact met een
coach of je huisarts. Je lichaam herstelt
zich en wordt gezonder.

rijksoverheid.nl/coronavirus
of bel 0800-1351
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‘een doorbraak’ dat De Jonge dit tijdens de persconferentie aanhaalde:
“Hoger opgeleiden weten vaker dat er een relatie is tussen beweging,
eetgedrag, overgewicht, afweer en ziekte. Het is tijd dat iedereen dit
weet.”

Leefstijl op recept

Door de coronacrisis en de sterk vergrijzende bevolking komen de
gevolgen van een ongezonde leefstijl momenteel extra duidelijk
naar voren. De vereniging Arts en Leefstijl (A&L), die samen met
PON (Partnerschap Overgewicht Nederland) en Lifestyle4Health de
website leefstijlencorona.nl heeft gelanceerd, maakt onder het mom
‘Geen pillendieet, maar leefstijl op recept’, het positieve effect van een
gezonde leefstijl zichtbaar en ondersteunt zorgprofessionals in de
advisering van hun patiënten. De vereniging heeft als doel om leefstijl
als medicijn over 10 jaar volledig te hebben geïmplementeerd in de
gezondheidszorg, zodat patiënten een bewuste keuze kunnen maken
tussen medicijnen of een gezonde leefstijl. Op de website leefstijlencorona is de oproep uit de brandbrief na een week al door ruim 2.000
professionals en ruim 1.000 burgers ondertekend.

Domein van drogist

De urgentie waarmee de gezonde leefstijl wordt benadrukt, raakt het
domein van de drogist. Met nieuwe E-Health toepassingen en de leefstijladviezen die de drogisterijmedewerkers jarenlang al meegeven,
speelt de drogist in op de toegenomen aandacht voor preventie. Maar
ook op het gebied van ontspanning, afvallen en stoppen met roken
kunnen zij op de toegenomen interesse meeliften. Ook in meer uitgebreide consulting of leefstijlcoaching in samenwerking met diëtisten,
fysiotherapeuten of sportcoaches zitten kansen. De vereniging Arts
en Leefstijl wil samenwerkingsverbanden aangaan om de gezonde
leefstijl meer aandacht te geven. Op de vraag welke rol een vereniging
als Arts en Leefstijl voor de drogist ziet weggelegd, blijft het antwoord
echter uit.

Prominente plaats

De brandbrief van de zeventig deskundigen is tot stand gekomen
op initiatief van de auteurs van het wetenschappelijke artikel ‘The
impact of obesity and lifestyle on the immune system and suscepti-

achtergrond

in coronatijd is de kloof tussen de ‘haves’ en ‘have-nots’ groot: terwijl
hoger opgeleiden tijdens de coronacrisis meer zijn gaan bewegen en
gezonder eten, blijken de lager opgeleiden juist voor ongezondere
voeding en een zittende leefstijl te kiezen.

Gezondheidsplicht

bility to infections such as COVID-19’ dat recent is verschenen. Naast
handen wassen en afstand nemen moet een gezonde leefstijl een
prominente plaats krijgen in de communicatie omtrent corona. Gezonde voeding, voldoende beweging, meer ontspanning en een goede
nachtrust zijn de belangrijkste pijlers van het leefstijlroer, naast zingeving en sociale contacten. In het onderzoek gaat ook veel aandacht uit
naar obesitas. Veel mensen die vanwege een coronavirus-infectie in
het ziekenhuis opgenomen moesten worden, kampen namelijk met
ernstig overgewicht. Obesitas gaat gepaard met verstoringen van het
immuunsysteem, die mensen kwetsbaarder maakt voor een ernstig
ziektebeeld bij een coronavirusinfectie. Door gezonder te eten, meer
te bewegen, goed te slapen en voldoende te ontspannen kunnen veel
mensen met obesitas al binnen enkele weken hun immuunsysteem
versterken. Ook personen met een gezond gewicht hebben baat bij
het versterken van het immuunsysteem door een gezonde leefstijl.
Dit standpunt lijkt nu omarmd te worden in de strijd tegen het coronavirus. Naast uiteraard het voorkómen van besmettingen middels de
huidige coronamaatregelen.

Gezondheidskloof

De aandacht voor een gezonde leefstijl door de overheid, onder de
noemer ‘Zorg goed voor jezelf’, ligt in het verlengde van het Nationale
Preventieakkoord dat de overheid in 2018 met meer dan zeventig
maatschappelijke organisaties heeft afgesproken om roken, overgewicht en problematisch alcoholgebruik aan te pakken. Het beleid
van de overheid stuit echter op felle kritiek, zo scheef hoogleraar
Erik Buskens onlangs in De Volkskrant dat de angst bij politici om te
betuttelen, heeft geresulteerd in onacceptabele gezondheidsverschillen tussen arm en rijk die nog niet eerder zo pijnlijk zichtbaar waren.
Hij pleit ervoor om, als de coronacrisis beslecht is, ook het beest van
de welvaartsziekten in de bek te kijken omdat veel leed voorkomen
kan worden met meer aandacht voor preventie. Het neoliberale
systeem waarbinnen veel geld wordt verdiend door zo veel mogelijk
zieken, zo efficiënt mogelijk door de molen te halen geeft onacceptabele verschillen in gezondheid. Bovendien, zo zegt Buskens, blijft
de industrie ondanks het preventieakkoord met succes lobbyen voor
zoveel mogelijk consumptie en omschrijft Buskens het preventiebeleid van de overheid als ‘ambitieloos en ronduit schadelijk’. Een vet- en
suikertaks kwam er niet, mediacampagnes gericht op gezonder leven
werden geschrapt en programma’s gericht op het veranderen van de
leefstijl werden uit het basispakket gehaald. Het coronabeleid biedt
hoop, zegt deze hoogleraar Health Technology Assessment, want als
de nood hoog is, blijkt de overheid best te willen ingrijpen. Maar ook

De grote invloed van (slechte) sociaal-economische omstandigheden
op de gezondheid worden ook niet door meer aandacht voor een
gezonde leefstijl opgelost. De oproep tot een gezonde leefstijl leidt
daarom ook tot irritatie omdat niet iedereen in staat is om gezonder
te leven en omdat ook kerngezonde mensen ernstig ziek kunnen
worden van Covid-19. Ongezond eten is nog altijd goedkoper dan
gezond eten, de Btw op groenten en fruit is verhoogd en ondanks het
preventieakkoord bestaat 70% van het aanbod in de supermarkten uit
sterk bewerkte en dus grotendeels ongezonde voeding (bron: Foodwatch). Enkele politieke partijen pleiten daarom voor een nationaal
preventiefonds, een suikertaks, stimuleringsmaatregelen om de
consumptie van gezonde voeding te promoten of een laag Btw-tarief
voor gezonde voedingsproducten. Ook andere organisaties nemen
hun verantwoordelijkheid in het promoten van de gezonde leefstijl.
Zo steunt Loket Gezond Leven de gemeenten in een integrale aanpak
voor het gezonder maken van gemeenten en wijken. De provincie
Limburg, de eerste Positief Gezonde Provincie volgens de ideeën van
Machteld Huber, zet binnen de Sociale Agenda in op het versterken
van de zelfredzaamheid én de samenredzaamheid van de inwoners.
En werkgevers hebben interesse om aangepaste leefstijlprogramma’s
beschikbaar te maken voor werk, omdat een groot deel van de Nederlandse beroepsbevolking te maken heeft met chronische ziekten. Ook
zorgverzekeraars geven meer en meer aandacht aan het promoten
van de gezonde leefstijl. Buiten het feit dat er al een aantal jaar vanuit
de basisverzekering verschillende behandelingen en programma’s
zoals dieetadviezen of stoppen met roken-trainingen beperkt worden
vergoed, bieden bijna alle verzekeraars apps, programma’s en workshops aan om meer te bewegen en gezonder te eten. De focus moet
volgens zorgverzekeraar Menzis, die de leefkracht van verzekerden
wil versterken, van ziekte en zorg naar gezondheid en gedrag, waarbij
fysieke gezondheid even belangrijk is als mentale gezondheid. Menzis
pleit voor een gezondheidsplicht zoals er ook zorgplicht is. Voor deze
gezondheidsplicht wordt in een wet vastgelegd welke partijen verantwoordelijkheid moeten nemen om overgewicht en een ongezonde
levensstijl in te perken.
>>
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Een combinatie
die werkt
De zorg verandert. Er wordt steeds meer zelfzorg van de consument
verwacht. Maar aan de andere kant verandert ook de vraag van de
consument. Je boodschappen doen in de supermarkt en gelijk de juiste
zelfzorgproducten kopen. Inclusief advies. Dat gemak wil de consument.
Hoe speel je hierop in?
Voorbereid op de toekomst?
De combinatie van supermarkt en drogisterij lijkt
steeds meer zijn intrede te doen in het winkelbeeld.
Inspelen op de vraag van morgen, dat is wat deze
samenwerking brengt. De consument vraagt steeds
vaker naar al het gemak onder één dak. En de
veranderde zorg vraagt steeds meer eigen regie op
de gezondheid van de consument. Als drogist is het
belangrijk om iets te doen met deze veranderingen.
DA is daarom al meerdere samenwerkingen
aangegaan met verschillende supermarkten. Dertig
combinatiewinkels van supermarkt/ drogisterij zijn
er gemaakt. En met resultaat!
Wat het je brengt
Is zo’n samenwerking iets voor jou? Naast de
vergroting van je doelgroep, verbreed je ook je
assortiment. Deze samenwerking versterkt elkaar.
De consument in de supermarkt is soms ook op zoek
naar laagdrempelig advies over een verzorgings- of
gezondheidsproduct. Dat is de waardevolle rol die
jij als drogist kan leveren. Als gezondheidsadviseur
voer jij makkelijk een gezondheidstest uit en geef

je deskundig advies. En als we zien dat de huidige
combinaties met de vernieuwde formule van DA
succesvoller dan de markt opereren, lijkt de keuze
makkelijk gemaakt.

“Een logische combinatie, wat de klant
ook zo ervaart.”
Groei mee met DA
Heb jij altijd al de ambitie gehad om voor
jezelf te beginnen? Of zie je het zitten om een
combinatiewinkel op te starten? Neem dan contact
met ons op. Wij hebben veel locaties waar we
enthousiaste en ambitieuze mensen goed kunnen
gebruiken. Met professionele ondersteuning
gaan wij samen met jou een succesvolle toekomst
tegemoet. Je kunt het acquisitieteam van DA
bereiken via M acquisitie@da.nl of T 088 990 84 00.

Voel je goed

achtergrond
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Wie betaalt het?

sen, maar er gaan ook geluiden op om te betalen naar resultaat. Een
leefstijlconsult als aparte betaaltitel komt op korte termijn echter niet
in het basispakket. Populatiebekostiging, waarbij de zorgaanbieder
een bedrag krijgt per inwoner of verzekerde in zijn populatie, ongeacht of er van zorg gebruik is gemaakt, lijkt een oplossing. Daarnaast
is er interesse naar de ervaringen van groepsconsult en loopconsult.
Belangrijk is dat er gewerkt wordt met doelstellingen die gericht zijn
op gezondheidswinst en dat alle zorgaanbieders in dit systeem kunnen blijven meedoen.

Ons Nederlandse zorgsysteem kost ruim € 100 miljard per jaar (bron:
CBS). Om de zorg toekomstbestendig te maken, is versterking nodig
van bijvoorbeeld innovatie, digitalisering, zelfredzaamheid en de
implementatie gezondere leefstijl, zeggen Vereniging Arts & Leefstijl
(A&L) en Rabobank die voor de corona-uitbraak onderzochten hoe artsen patiënten ondersteunen bij deze gedragsverandering. Opvallend
is dat 82% van de huisartsen leefstijl via verschillende communicatiekanalen onder de aandacht brengt: de website van de eigen praktijk
wordt het meest gebruikt, maar ook brochures, posters, informatie
op schermen in de wachtkamer, social media of verwijzingen naar
website thuisarts.nl worden gebruikt. A&L denkt dat hiermee niet
voldoende mensen worden bereikt en pleit dus voor een publiekscampagne en een vergoeding van een periodieke leefstijlconsult of
een Gezonde Leefstijl Interventie voor mensen met obesitas. Andere
opties zijn een digitale leefstijlcheck vanuit thuis of leefstijl bespreekbaar maken bij een bezoek aan de mondzorg, diëtist, apotheek of
fysiotherapie. De drogist lijkt prima bij dit rijtje aan te sluiten en kan
die handschoen verder oppakken.
De overheid heeft ambitieuze doelstellingen: in 2040 zouden alle
Nederlanders ten minste 5 jaar langer in goede gezondheid moeten leven en moeten de gezondheidsverschillen tussen de laagste
en hoogste sociaaleconomische groepen met 30% zijn afgenomen.
Leefstijladvisering moet volgens A&L en Rabobank dan ook een
prominent en vanzelfsprekend onderdeel van het zorgaanbod worden. Dit kan alleen maar als leefstijladvisering ook financieel wordt
gewaardeerd in het zorgsysteem. Tot nog toe, zegt ook hoogleraar
Erik Buskens, wordt diagnosticeren en behandelen beloond, maar
het voorkomen van ziekten niet of nauwelijks. Het ministerie van
VWS investeert extra in onderzoek naar leefstijlgeneeskunde. Het
budget van subsidieverstrekker ZonMw op dit terrein wordt verhoogd
van 1 miljoen euro naar 5 miljoen euro. Met het extra geld kan meer
onderzoek plaatsvinden naar de effectiviteit van leefstijlinterventies
bij diverse (chronische) ziekten en aandoeningen. Momenteel werken
huisartsen werken met gemiddeld drie andere zorgprofessionals zoals
diëtisten, samen aan leefstijladvisering. Het leefstijlconsult wordt
door de huisarts vaak geboden door een normaal regulier enkel of
dubbel consult te declareren. Een dieetbehandeling wordt jaarlijks
drie uur vergoed vanuit de basisverzekering. Volgens SEO economisch
onderzoek kan echter iedere euro die wordt besteed aan een diëtist
de maatschappij € 14 tot € 63 opleveren. Dat een consult bij een
diëtist van het eigen risico gaat, werkt niet stimulerend en drie uur
basiszorg is onvoldoende. Een vergoeding voor leefstijlconsult staat
volgens A&L en Rabobank bovenaan het wensenlijstje van de huisart-

Geen afzonderlijk specialisme

Er is al veel bewijs voor nut en noodzaak van leefstijlgeneeskunde,
maar wie brengt dit nu het beste over bij de burger? De huisarts,
andere gezondheidsprofessionals of een specialist in leefstijlgeneeskunde? Een afzonderlijk specialisme moet er niet komen, aldus een
wetenschappelijke notitie van TNO van mei 2020. Volgens Hanneke
Molema, senior consultant bij TNO en lid van het managementteam
van Lifestyle4Health moet er duidelijk onderscheid worden gemaakt
tussen zorggerelateerde preventie en generieke, populatiegerichte
maatregelen die moeten voorkomen dat mensen ziek worden. Het
begrip preventie is een vergaarbak waar ook dat laatste onder valt en
dat maakt dat sommigen artsen zeggen ‘preventie daar zijn we niet
van’, aldus Molema. Daarnaast is een gezonde leefstijl van invloed op
vele specialismen, van psychiatrie tot (herstel of voorbereiding op)
chirurgie. Het rapport laat ook zien dat dat dokters te weinig weten
van leefstijlgeneeskunde omdat het in hun opleiding onvoldoende
ter sprake is geweest. ‘De beste effecten worden ook volgens Molema
bereikt door experts op het betreffende leefstijlgebied, zoals diëtisten
en fysiotherapeuten. ‘Alle dokters en paramedici moeten er kennis van
hebben, maar we pleiten niet voor een afzonderlijk medisch specialisme leefstijlgeneeskunde. Dat betekent ook dat dokters niet de
verandering van leefstijl moeten begeleiden. Daar heb je in de meeste
gevallen aparte professionals voor die dat veel beter kunnen…’
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Over Hemplife
Geboren uit een passie voor hennep maar ontwikkeld
vanuit wetenschappelijk inzicht en volgens ISO normen
9000 en 22000 geproduceerd. Hemplife is ons merk
waarmee wij aangeven: wij staan voor een leven vol
hennep. Hemplife staat voor betrouwbaarheid, veiligheid en duurzaamheid. De betaalbare oerkracht rechtstreeks uit de natuur. De producten van Hemplife hebben
geen enkele psychoactieve werking op het lichaam.
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De producten van Hemplife
zijn verkrijgbaar in de betere
gezondheidswinkels en webshops.

gezo

Oer Hollands
Trots op het feit dat hennep gewoon in onze spreekwoordelijke achtertuin groeit, kiezen we voor een oer Hollands
product en natuurlijke grondstoffen. Daarmee bouwen
wij samen letterlijk en figuurlijk aan een duurzame
toekomst met een plant vol historie. De kwaliteit van
onze Hemplife producten is voor, tijdens en na de
productie nauwlettend in de gaten gehouden. Zo weten
wij zeker dat u alleen de zuiverste CBD producten krijgt,
samengesteld op Nederlandse bodem.
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Hemplife CBD & CBG producten

D/CBDA

CBD olie 5 %

10 ml

~500 mg CBD/CBDA

D/CBDA

CBD olie 10 %

10 ml

~1000 mg CBD/CBDA

D/CBDA

CBD olie 20 %

10 ml

~2000 mg CBD/CBDA

CBD Nacht

20 ml

~200 mg CBD/CBDA

CBG olie 5%

10 ml

~500 mg CBG/CBGA

Hollandse
hennepextracten
met CBD & CBG

D/CBDA

G/CBGA

plife.nl

Hemplife producten voldoen aan
de volgende richtlijnen
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ISO 9000, ISO 22000,
GMP productiemethoden, Öhmi laboratory,
ISO/IEC 17025:2005, Nova HACCP,

Voor meer informatie

www.hemplife.nl/kwaliteit

www.hemplife.nl

CBD olie

Inhoud verpakking

Deze CBD olie van Nederlandse bodem is verkrijgbaar in
CBD
olie varianten en bevat alle belangrijke bestanddrie krachtige

CBD Nacht 20 ml

Inhoud
verpakking
± 450 druppels
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CBDNacht 20 ml
CBD
±Melatonine
450 druppels

MCT olie
Zuiver bronwater

CBD Nacht

CBD olie 10 ml, ± 225 druppels

Inhoud verpakking

Hennepextract, Hennepzaadolie

Handig doseren dankzij
het pipetflesje

5% CBD olie
5% CBD olie
10 ml

~ 2 mg CBD per druppel
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10
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~ 2 mg CBD per druppel
~ 500 mg CBD/CBDA

10% CBD olie
10% CBD olie
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~ 4 mg CBD per druppel
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~ 4 mg CBD per druppel
~ 1000 mg CBD/CBDA

20% CBD olie
20% CBD olie
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~ 2000 mg CBD/CBDA

~15 mg
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Hennepextract, Hennepzaadolie

~200 mg

CBD Nacht

Een goede nachtrust is erg belangrijk.
Kies daarom voor CBD Nacht van Hemplife.
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Unieke Hemplife+ formule
Heerlijk ontspannend
Waarom
CBD Nacht
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Combinatiewinkels van DA:

Slim omgaan met het
drogisterijassortiment

Het is natuurlijk handig, vrij verkrijgbare
geneesmiddelen in de supermarkt. Want
naar die supermarkt ga je toch al en dan kun
je meteen je geneesmiddelen meenemen.
Bovendien zijn ze lang open.
Een aantal supermarktondernemers heeft het
drogisterijassortiment op een interessante
en andere manier ingevuld: ze starten met
nieuwe combinatiewinkels, ondanks corona,
of misschien wel dankzij corona. De afgelopen
tijd hebben we een aardig aantal openingen
van combinatiewinkels gezien. Coop en Jumbo
ondernemers opende deze winkels samen met
DA, onder andere in Heeswijk Dinther, Rheden
en Zwolle. Ik heb een bezoekje gebracht aan
de winkel in Heeswijk Dinther.

Terug naar de roots

Er is één ingang waarachter zowel de supermarkt als de drogist zich bevindt. Op een
relatief kleine ruimte (ca 100 m2 in plaats
van de gebruikelijke 185 m2) bevindt zich een
complete DA drogisterij, nieuwe stijl. Naast de
producten, is er ruimte gevonden voor de adviestafel waar je tegen betaling van een kleine
vergoeding de DA gezondheidscheck kunt
doen met bijvoorbeeld een Cholesterol, Glucose, Stress, Bloeddruk of Huid en Body test.
Het zijn preventieve testen, waarna je advies
kunt krijgen. Ook is er in de relatief kleine winkel een apart schap voor Slaap en Stress. Dit
is een plek waar je niet alleen heen gaat als je
ziek bent, maar ook preventief, om gezond te

blijven, of voor advies. Eigenlijk terug naar de
roots van de echte drogist, die naast producten ook gezondheidsadvies aanbiedt.
Je goed voelen is ook er goed uitzien, dus de
beauty kant is goed ingevuld bij deze DA. De
decoratieve make-up staat in de wandpresentatie, wat veel ruimte scheelt. Ik zie een aantal
bekende concepten, maar ook innovaties zoals
de parfumbar, waar je een flesje kunt laten
vullen met een parfum naar keuze. Het flesje
kun je later ook laten hervullen. Een ander
mooi en duurzaam aanbod is het hele schap
met DA by Erica, de nieuwe private label lijn
met de claim ‘goed voor jou en goed voor de
natuur’. Kortom, een mooie en eigentijdse
winkel op een beperkt vvo.

Extra inkomstenbron

De DA uit de combinatiewinkel is een mooie
extra inkomstenbron voor de supermarkt in de
huidige tijd, waar online verkoop groeit en de
concurrentie hevig is. Maar bovenal trekt zo’n
drogisterij extra klanten naar de supermarkt,
verwacht ik. Als je iets nodig hebt van de drogist en je weet dat die bij de Coop in het pand
zit, dan kies je al gemakkelijker voor de Coop.
De drogist heeft bovendien dezelfde openingstijden als de Coop en je krijgt een deskundig
advies van gediplomeerde medewerkers. Zo
hoef je als klant niet van winkel naar winkel.
En juist in coronatijd heeft de consument de
voorkeur voor one-stop-shopping; we zijn niet
meer zo happig om veel winkels te bezoeken.
Mijn vermoeden is dat dat voorlopig nog wel
zo blijft…

“One stop shopping
heeft de voorkeur. 
We zijn niet meer 
zo happig om veel
winkels te bezoeken”

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

Afgelopen jaren heeft de supermarkt steeds
meer verkopen van geneesmiddelen in de
vrije verkoop naar zich toegetrokken. Klanten vinden dat handig. Je zag echter ook dat
supermarkten de grenzen opzochten en daar
soms overheen gingen. Ze mogen alleen UADgeneesmiddelen verkopen als er altijd een
(assistent-) drogist fysiek in de winkel aanwezig is om voorlichting te geven. De drogist op
afstand is in strijd met de geneesmiddelen
wet en het ophangen van een tablet mag dus
niet meer.
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Het Perfecte Schap volgens Conspicuous en Hamilton Bright

De revival van het schap
Mede door de coronacrisis wordt er veel geïnvesteerd in e-commerce.

te kst

Dat lijkt een logische ontwikkeling. Shopper- en retailspecialisten

beeld

Mario de Vries en Art Frickus hebben echter het idee dat veel
bedrijven ‘snel’ geld laten liggen. “Het snelle en veilige geld zit in die
oude dinosaurus: het schap. Dat raakt momenteel ondergesneeuwd,
maar wij pleiten ervoor om het juist nu te optimaliseren en aan te
passen aan de nieuwe werkelijkheid die zich aandient.”

20

Careality december 2020

Ivonne de Thouars
In the Picture

interview

“Als de gevestigde orde niet snel
genoeg is, dan pakken andere
partijen het op. Kijk naar Tesla.”

I

nitiatiefnemers achter Het Perfecte Schap zijn Mario de Vries,
managing partner van Hamilton Bright Trade Marketing en
Art Frickus van Conspicuous. Zij zijn beiden betrokken bij de
Trade Marketing Association en bundelden hun expertise al
vaker om retailers en fabrikanten vooruit te helpen. Het specialisme in retail- en shopper inzichten van Frickus sluit daarbij aan op
de expertise in space management van Hamilton Bright. Frickus:
“Het belang van het schap is de laatste jaren wat weggedrukt door
de digitale hype. Dit terwijl in de meeste categorieën het fysieke
schap de enige plek is waar winst wordt gemaakt. Veel bedrijven
investeren bovenmatig in online en E-Commerce omdat dit een
grote toekomst wordt toegedicht. Er komt in 2021 behoefte aan
cash en dat bereik je toch het snelst met een optimaal schap. Wist
je dat gemiddeld zo’n 50% van de shoppers die voor het schap staat
wegloopt zonder aankoop? Kortom, er zijn nog volop kansen.”
De Vries en Frickus hebben elkaar gevonden in hun passie voor
het vak. Hun expertise blijkt elkaar goed aan te vullen. Mario de
Vries: “Het is vaak frustrerend dat wij een onderzoeksvraag krijgen
die pas in een later stadium vertaald wordt op de winkelvloer. We
zijn meestal een deel van het geheel, maar we hebben liever een
totaaloverzicht om goed te kunnen optimaliseren. Door de samenwerking met Art hebben we ook de link naar de winkelvloer. We
zijn in juni van start gegaan met Het Perfecte Schap. Ons doel is
niet het verrichten van onderzoek of het maken van een schappenplan, maar het bereiken van een zo goed mogelijk resultaat op de
vierkante meter in de winkel.”

Het nieuwe shoppen

“Je leest nu veel over de veranderende shopper, wat doet de shopper in coronatijd?”, zegt Mario de Vries. “Dat is eigenlijk niet zo interessant, het is veel belangrijker om je te richten op de vraag hoe

de nieuwe werkelijkheid er straks uitziet.” Frickus: “Wetenschappelijk onderzoek heeft aangetoond dat het tussen de 66 en 254
dagen duurt voordat -nieuw - gedrag een gewoonte wordt. Helaas
zijn we volgend jaar nog niet van de coronacrisis af; zoals het er nu
naar uitziet gelden de restricties nog tot medio 2021. Het ‘nieuwe
normaal’ duurt dan al ruim een jaar en het is niet meer dan aannemelijk en menselijk dat ons huidige (shopper)gedrag blijvende
kenmerken gaat vertonen. Zo is 40 procent van de shoppers
kwetsbaar en angstig om te winkelen. Dat gevoel is niet zomaar
weg. Efficiency was al belangrijk, maar door COVID is het cruciaal.
De shopper wenst snelkassa’s, snel advies, minder keuzestress voor
het schap en bredere gangpaden. Je zult dus moeten investeren in
de inrichting van de winkels wil je aan de wensen van deze shopper voldoen. En dat in een jaar waarin veel bedrijven economisch
kwetsbaar zijn. Daarom willen wij retailers en fabrikanten een
stukje zekerheid bieden om tegen een lage investering Het Perfecte
Schap te bereiken. Safe shopping blijft belangrijk, en een Safe Shelf
maakt daar een wezenlijk onderdeel van uit.”

Van welvaart naar welzijn

De maatschappelijke focus verandert volgens Mario de Vries van
welvaart naar welzijn. “Het ‘me, myself and I’-tijdperk waarin we
materiële welvaart nastreefden, is voorbij. De consument begrijpt steeds beter dat als iets heel goedkoop is, het altijd ten koste
gaat van iets anders. Hoe we tot keuzes komen en communicatie
ervaren, is en blijft anders. Je ziet de trend al: merken openen
tweedehands winkels en IKEA spoort consumenten aan om hun
oude meubels in te leveren met Black Friday. Consuminderen
wordt aangemoedigd en dat kan heel goed blijvend zijn. De meeste
spelers zien dat in, het kwartje begint te vallen, en iedereen wil
meekomen in de duurzame mindset, maar is dat ook financi>>
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“In de meeste categorieën is
het fysieke schap de enige plek
waar winst wordt gemaakt”
eel haalbaar? Hetzelfde geldt ook voor de shopper: duurzaam en
gezond doet vaak pijn in de portemonnee en maakt dat we een
andere keuze voor het schap maken. Maar COVID lijkt ervoor te
zorgen dat wij, de samenleving, versneld naar de nieuwe werkelijkheid koersen waarbij welzijn een centralere rol speelt. Voor de
drogisterijbranche een geweldige kans natuurlijk.”

Wetmatigheden herijken

In de vorige crisis zagen de retailexperts dat degenen die goed overleefden, bleven investeren ondanks de recessie. Frickus: “De financiële crisis had veel invloed op onze portemonnee, maar deze coronacrisis raakt iedereen persoonlijk en heeft impact op wat we denken
en doen. Daarom moeten alle wetmatigheden herijkt worden. Wat
vorig jaar nog effectief was, werkt nu en straks niet meer of minder.
Gechargeerd: als vorig jaar ‘gratis’ de meest effectieve commerciële
uiting was, dan is dat dit jaar misschien wel ‘veilig en vertrouwd’.
Ook is ons nieuwe denken van grote invloed op hoe we winkelen
en hoe we voor het schap tot een product keuze komen. De routing
in de winkel is veranderd. Niet alleen doordat categorieën meer
of minder belangrijk zijn geworden, maar ook omdat we sneller
onze spullen willen kopen.” “Wij leggen in onze dienstverlening de
nadruk op het fysieke schap omdat het fysiek boodschappen doen
ondanks de toenemende online bestellingen een zeer belangrijke
rol blijft spelen”, zegt De Vries. “Vergeet niet, mensen hebben een
groeiende behoefte aan sociaal contact, ze doen boodschappen om
er even uit te zijn, om even achter hun beeldscherm vandaan te

Mario de Vries, Hamilton Bright:
“Safe shopping blijft belangrijk,
en een Safe Shelf maakt daar
een wezenlijk onderdeel van uit”
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komen. Natuurlijk zal de online verkoop nog verder groeien. Maar
let wel, naast de zorg die retailers hebben om dit winstgevend te
krijgen, zal de omzet voor het overgrote deel van de winkels afkomen. In Zuid-Korea, één van de meest digitale gemeenschappen ter
wereld, wordt volgens Euromonitor International zo’n 24 procent
van alle retailsales online verkocht. Oftewel: zelfs in dit land verkoop je driekwart van je omzet via de winkel, het schap.”

Tastbaar traject

Het traject dat Conspicuous en Hamilton Bright hebben ontwikkeld, is zo opgezet dat het fabrikanten en retailers ontzorgt op een
tastbare en praktische manier. Mario de Vries: “We toetsen een
bestaand of nieuw schap via onze Schap Monitor aan een 10-tal bepalende succesfactoren. Een voorbeeld van zo’n belangrijke factor?
In de drogisterij is de waarde per product relatief hoog. Dit maakt
de balans in voorraad essentieel, je wilt geen out of stock maar
ook geen overstock.” Volgens Art Frickus wordt ook de navigatie en
hiërarchie van een schap belangrijker dan ooit: “De snelheid waarmee een shopper zijn product kan vinden, speelt een nog crucialere
rol dan voorheen. Hoe sneller een shopper zijn product vindt, hoe
hoger de kans op een conversie tot aankoop. Dit leidt tot de vraag
hoe het beslissingsproces van de shopper eruitziet.” “Dit gedrag
vindt voor 95 procent onbewust plaats waarbij de daadwerkelijke
omgeving, de winkelvloer, een cruciale rol speelt in de uiteindelijke keuze”. Voor Het Perfecte Schap wordt gebruikgemaakt van
een Labstore, zeg maar een kleine winkel. In een aantal gangpaden
bouwen de experts schappen of schapvisies, inclusief de producten, na. Frickus: “Dit doen we om een zo waarheidsgetrouwe
omgeving te creëren. Door COVID is de bereidwilligheid van shoppers om aan een onderzoek mee te werken zeer laag. In de Labstore
kunnen we veilig shoppers ontvangen en bijvoorbeeld een Eye
tracking onderzoek of Shopper Decision Tree onderzoeken uitvoeren. De Labstore is ook vanuit operationeel oogpunt ideaal. Je

interview

hebt geen gedoe meer op de winkelvloer en je kunt direct diverse
schapvisies nabouwen. Het gehele proces verloopt daardoor weken
sneller en dat alles onder één dak. Dit leidt er toe dat de total cost of
ownership om te komen tot Het Perfecte Schap, lager ligt dan wanneer je het zelf, of gefragmenteerd, gaat uitvoeren. Wij kunnen de
bedrijven van A tot Z ontzorgen. Gezien de groeiende werkdruk
waarmee organisaties, de meeste mensen, te maken hebben, kunnen wij als ons als externe organisatie tijdelijk vastklikken.” De
Vries: “Er is zoveel rendementsverbetering te halen op het schap,
maar vaak komt men, met respect, niet verder dan een tekening.
Maar wat is je instuwingsmarge? Wat is de rotatie? Wat is de
gemiddelde voorraad? Als je wilt dat de retailer een schappenplan
overweegt, zijn juist dat soort analyses cruciaal.”

Missing link

De retailexperts gaan het traject van Het Perfecte Schap aan met
één duidelijk einddoel in het vizier: hoe het schaprendement te
optimaliseren, vanuit de shopper, retailer, categorie en leverancier
bekeken. Mario de Vries: “We gaan dus niet meteen bouwen, maar
starten met onze Schap Monitor. We raden leveranciers vaak aan om
de retailer direct bij het traject te betrekken, zodat we gezamenlijk in
een neutrale en veilige omgeving kunnen sparren en op zoek kunnen naar die common ground. De Schap Monitor geeft inzicht waar
de verbeterkansen liggen. De ene keer leidt dit tot een onderzoekvraag, de andere keer kunnen we de schapscenario’s gaan bouwen
om te toetsen of de financiële KPI’s worden behaald. Hamilton
Bright is expert in het doorvertalen van de schap KPI’s, we weten
wat er speelt en wat er vanuit retail nodig is. Hierin zijn wij uniek in
Nederland. Met 20 experts in dit vakgebied in Nederland en België
en 7 in de UK werken we voor zowel retail als leveranciers uit verschillende kanalen. We worden kortom langs empirische weg beter
door de uitdagingen die de klanten ons geven. Art vult de expertise
aan door het consumenten- en shopper gedrag te analyseren. Zo

functioneert Het Perfecte Schap als missing link tussen onderzoek
en tactische consultancy op het gebied van Space en Floorplanning.”

Kansen voor de drogist

De vergrijzing, de toenemende aandacht voor een gezonde leefstijl,
de zoektocht naar een goede adviseur op dat gebied en de onhoudbare kosten van de gezondheidszorg in Nederland, zorgen er volgens
Mario de Vries en Art Frickus voor dat de drogisterijsector ongekende kansen heeft. Frickus: “Toch hebben we het idee dat die kansen
door de drogist momenteel niet voldoende benut worden. En als de
gevestigde orde niet snel genoeg is, dan pakken andere partijen het
op. Kijk bijvoorbeeld wat er in de autoindustrie met Tesla is gebeurd.
De vraag is welke retailer mij in beweging gaat krijgen om een
gezondere levensstijl te gaan volgen. Worden dat sportcentra’s met
lifestyle coaches, of de digitale e-commerce reuzen als Amazon,
JD of Ali Baba? Waarom zou de digitale assistent Alexa mij straks
niet aanmoedigen om oefeningen te doen voordat ik achter mijn
laptop ga zitten? Kijk naar Japan, met demografische kenmerken die
voorlopen op de ontwikkeling in Nederland. De gemiddelde leeftijd
gaat gestaag omhoog. Daar zie je digitale persoonlijke gidsen, veel
aandacht voor seniorenmarketing, seniorproof winkels en géén
bezuinigingen op personeel maar juist een focus op service. Daar
heeft de oudere shopper behoefte aan, en niet alleen de oudere
shopper. In de drogisterij hebben mensen vaak last van keuzestress.
Ik heb bijvoorbeeld geklokt hoe lang ik in het voorjaar moet zoeken
naar hooikoortsproducten: dat duurde drie minuten. Er zijn veel leveranciers, er wordt veel geïnnoveerd en de logica achter een schap
ontgaat me vaak. Ook hier geldt dat je het dak moet repareren als de
zon schijnt. Retail dient zich aan te passen aan de nieuwe wensen
en behoeften van de consument en shopper. De ontwikkelingen
gaan razendsnel. Die winnaars zijn zij die zich het snelst aanpassen
en ook ‘all the way’ gaan. De tijd van middelmaat is nu echt voorbij,
en dat start bij zoiets kleins met grote gevolgen… een goed schap!”

Art Frickus, Conspicious:
“Het is niet meer dan
menselijk dat ons huidige
(shopper)gedrag blijvende
kenmerken gaat vertonen”
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Apothekersassistent volgde het verkorte opleidingstraject naar drogist

“Ik heb het gevoel dat ik mensen
als drogist beter kan helpen”
Evan Abdullah Karim werkt sinds 2015 als apothekers
assistent bij diverse apotheken in de Randstad. Hij
besloot het roer om te gooien en haalde in oktober
zijn diploma voor drogist. “De opleidingen sluiten
heel goed op elkaar aan en je leert meer over
klantbenadering en management. Het werk in de
apotheek beviel me niet meer en ik heb het gevoel
dat ik als drogist mensen beter kan helpen.”

K

arim werkte de afgelopen vijf jaar als apothekersassistent
bij verschillende apotheken in de grote steden en wilde aanvankelijk doorstuderen om apotheker te worden. Die ambitie
heeft hij bijgesteld: met goed resultaat legde hij als eerste
apothekersassistent het verkorte traject tot drogist af en hij studeert
tevens Farmakunde aan de Hogeschool Utrecht. “Ik ben bezig om mijn
eigen label op te zetten met onder andere UAD-middelen, pijnstillers
en supplementen in samenwerking met mijn familie die in Irak een
groothandel in medicijnen heeft. Nu ik mijn diploma heb, wil ik eerst
bij een drogisterij gaan werken om het vak beter te leren kennen en
uiteindelijk een eigen drogisterij openen waar ik mijn eigen label kan
verkopen.”

Meer interactie

Het meeste werkplezier haalde Karim uit de handverkoop in de
apotheek. “Dan is er meer interactie en minder bureaucratie. Ik heb
toch het idee dat ik in een winkel mensen beter kan helpen en, niet

Ben je apothekersassistent en wil je het vakdiploma Drogist
halen? Dat kan bij Pharmacon met een verkorte route
‘Assistent-drogist voor apothekersassistenten’ en ‘Toezicht’.
Apothekersassistenten dienen hun diploma Apothekersassistent
bij Pharmacon te laten registreren om voor deze verkorte route
in aanmerking te komen via examens@pharmacon.nl. Sinds kort
is er ook een gratis proefexamen beschikbaar voor de module
van apothekersassistenten.
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onbelangrijk, het salaris van een drogist bevalt me ook beter. Ik wil zo
snel mogelijk beginnen in een drogisterij en over een tijd helemaal
zelfstandig zijn.”

Goede aansluiting

Karim volgde zijn opleiding via Drogiweb en rondde daarna de
modules ‘Assistent-Drogist voor Apothekersassistenten’ en ‘Toezicht’
binnen twee weken af met een mooie 7. “De lesstof had veel overlap
wat betreft de indicaties en leek een beetje op de module Handverkoop die ik als apothekersassistent volgde. Maar de module Toezicht
voor drogisten is heel wat anders; je leert dan bijvoorbeeld hoe je als
manager leiding kunt geven, hoe je mensen aan kunt spreken of hoe
je een werkoverleg kunt voeren. Om mijn kennis te testen, deed ik ook
een proefexamen dat sinds kort gratis beschikbaar wordt gesteld door
Pharmacon. Daarna was ik helemaal klaar voor het examen en voor
mijn nieuwe loopbaan. Ik vind de drogisterij een mooi concept dat
nergens anders ter wereld voorkomt. Als ik eerder had geweten wat
een drogist allemaal weet en kan, had ik deze studie direct na mijn
middelbare school gevolgd. Ik denk dat je als apothekersassistent
perfect kunt adviseren in een drogisterij en kijk daar erg naar uit.”

“Als ik eerder had geweten wat
een drogist weet en kan,
had ik deze opleiding direct gevolgd”

column

Ondernemen, gebaseerd op passie en feiten

Op deze wijze bleek ik in staat gedurende mijn
carrière succesvolle bedrijven en divisies op te
bouwen, waarbij Info2Action volgens een klant
die ik vorige week sprak, mijn testament is. Als
marketeer die zich baseert op gepassioneerde
grondbeginselen waarmee je de markt opgaat
en als een ondernemer die ook voor u op zoek
is om op basis hiervan concurrentievoordeel
te genereren, stoor ik me steeds meer aan de
rol die misleidende of uiterst irritante communicatie is gaan spelen. Binnen mijn NIMA
vakgroep, het college van geregistreerde marketeers (RM/EMP), zie je een tweedeling die
helaas ook kenmerkend is voor de lesstof die
onze kinderen voorgeschoteld krijgen op HBO’s
of universiteiten. Gerespecteerde professionals
die ervan overtuigd zijn dat communicatie
de allerbelangrijkste ‘P’ is van marketing en
ondernemen en die niet schromen om de kluit
feitelijk te misleiden met neuro-marketing
technieken of purpose marketing die ver
afstaat van wat je eigenlijk betekent voor de
maatschappij en de landen waarin je opereert.
Zo vind ik dat het studiemateriaal op het
gebied van marketing, in de naam van onze
kinderen, weer meer terug moet grijpen op het
fundament van je handelen en de organisatie.

Verloochen je drijfveren nooit

Gelukkig zijn er ook grote marketingdenkers
die inspireren en het podium hebben om
veranderingen tot stand te brengen. Zo interviewde mijn NIMA college lid Ronald Voorn
onlangs de spraakmakende marketingprofessor Mark Ritson. Een Australiër die in de UK
doceert. Hij benadrukt dat we zijn afgedreven van het integrale denken over marketing
met bijvoorbeeld alle 4 P’s (product, prijs,
promotie en distributie). Marketing is een
competentie en vergt een gedegen opleiding.
Er zijn te veel niet-opgeleide marketeers die

het vak soms beschamen volgens Ritson.
Met Info2Action meet ik geregeld de marketing parameters die garant staan voor succes.
‘Top of Mind’, ‘Salience’ of ‘share of search’
zoals Ritson het noemt, blijkt tegenwoordig
uiterst bepalend. Ik kan dit beamen met
voorbeelden op basis van onze onderzoeken
dit jaar. Hij bekritiseert het effect en de tools
van online marketing. Ritson gruwelt vaak
van de uitvoering van ‘Purpose Marketing’
door bedrijven. Bijvoorbeeld op het gebied
van Black life matters, indien de Board bestaat uit alleen blanken of indien de producten gefabriceerd worden door slaven (zoals
onlangs bleek voor veel gerenommeerde
merken in China). ‘De manier om te meten of
Starbucks iets geeft om gemeenschappen is
na te gaan hoeveel belasting ze betalen in de
landen waar ze gevestigd zijn’. Hij noemt ook
goede voorbeelden van bedrijven die het echt
goed voor hebben met de maatschappij ‘Unilever is the real deal’. En dat is mooi, maar ook
hier zijn we getuige geweest van de spanning
tussen aandeelhouders en de CEO.

“We zien een revival van
winkelpersoonlijkheid:
sfeer, vriendelijkheid,
betrouwbaarheid,
veiligheid en advies”

Voorspelbaar en betrouwbaar

Wat kun je hiermee doen als drogist? Het is
belangrijk lang stil te staan bij je drijfveren
en waarmee je het verschil wil en kan maken.
Hiermee moet je dagelijks opstaan zonder
deze kernwaarden te verloochenen. Uiteindelijk leidt dat tot de broodnodige herkenbaarheid (‘share of choice’). Laat je niet verleiden
door creatieve, niet passende reclamecampagnes. Dit jaar zien we in onze data een revival
van winkelpersoonlijkheid: sfeer, vriendelijkheid, betrouwbaarheid, veiligheid en advies.
1+1 actie scoren beduidend minder, hetgeen
niet wil zeggen dat een scherpe aankoopprijs
geen uiterst belangrijke driver is. Die scherpe
prijs moet er met het oog op je voorspelbaarheid altijd zijn als de shopper de winkel binnenloopt voor een desbetreffend merk.
Door personen als Mark Ritson krijg ik de
inspiratie weer helemaal terug. Google hem
maar eens en kijk een video. Uiterst leerzaam
voor ons vak en dagelijks handelen. En mocht
u hier meer vragen over hebben, dan weet u
me te vinden! Jhrutte@info2action.nl  

Bovenstaande is ontleend uit verschillende
wetenschappelijke publicaties en verschillende
onderzoekprojecten op het gebied van
gezondheid en medicatie bij de consument/
patiënt door mijn bedrijf Info2Action sinds 2012.
jhrutte@info2action.nl

jhrutte@info2action.nl

Personen waar ik intensief mee werk, kennen
mij van de inzichten die ik genereer voor ondernemings-, marketing- en merkenbeleid. De
eerste associatie met mij ligt vaak op marktonderzoek en dat mag, maar vind ik persoonlijk de lading niet dekken. Ik ben een overtuigd
evidence based marketeer die per toeval in het
onderzoek is beland en al lang geleden zelf
heeft uitgevonden dat ondernemingssucces
maakbaar is zolang je op de juiste knoppen
drukt en de vinger aan de juiste pols houdt.
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DA Noortplein Utrecht heropend

Een bijzondere opening in
een bijzondere tijd
Hamdy Taha heeft in Utrecht zijn DA geopend.
In deze bijzondere tijd een dapper besluit van hem
om een drogisterij over te nemen. Wat drijft deze
man om met zijn familie de beste drogist van
Utrecht te worden?

H

et begon in zijn vaderland Egypte met de studie
aardwetenschappen en de wens om af te studeren in
Nederland. Bij aankomst in Nederland blijkt dat echter
niet zo gemakkelijk. Ondernemend als hij is start hij
een horecabedrijf, stilzitten is niks voor hem. Het ondernemerschap bevalt hem goed maar hij mist iets… Daarom volgt hij verschillende opleidingen tot drogist. Met zijn papieren op zak maakt
hij de overstap naar een filiaalbedrijf in de drogisterijwereld. In de
tussentijd is zijn vrouw overgekomen en leidt het gezin een goed
bestaan.

Persoonlijk advies staat voorop

Eenentwintig jaar ervaring op de teller! Maar Taha blijft dromen
van een eigen drogisterij. Hij oriënteert zich op een franchiseformule dat servicegericht is, hem de ruimte geeft om zijn advies
richting klanten te verbreden en waar hij zijn eigen assortiment
samenstelt. En dit vindt hij bij DA. Want wat Hamdy het allerbelangrijkste vindt is naar behoefte zijn klanten advies geven en op
maat gezondheidsproducten leveren. Er passeren verschillende
mogelijkheden: een nieuwe winkel starten, een combinatiewinkel
met apotheek of supermarkt of een overname.

Aantal combinatiewinkels DA groeit

Overname tijdens de coronacrisis?

En dan komt er een DA drogisterij in de verkoop, hartje centrum
van de stad. Middenin een jonge, gerenoveerde wijk op het Willem
van Noortplein pakt Taha zijn kans. Eindelijk zijn eigen winkel. In
deze tijd werken banken moeilijk mee, zijn leveranciers voorzichtig
en is ondernemen een ware kunst. Een uitdagende overnametraject dus. Met de bemiddeling van het acquistie- en expansieteam
van DA en de tomeloze inzet van Hamdy zelf is het toch gelukt.
Tekeningen, een lichtplan en een warenindeling worden werkelijkheid. Na een grondige verbouwing opende op 5 november de
familie Taha opnieuw de deuren van DA Noortplein. Uiteraard niet
met een groot feest in verband met de tweede coronagolf, maar
wel met veel feestelijke aanbiedingen en lokale acties. Een drogisterij met een bijzonder verhaal.

Afgelopen maand (her)opende DA maar liefst vier winkels. De winkel van de heer Taha in Utrecht, twee combinatiewinkels Jumbo en DA in
Delft en Zwolle en een Coop met DA in Rheden. Vijf jaar geleden was de eerste samenwerking tussen Coop Supermarkten en DA Drogisterij
& Parfumerie al een feit. In Nijverdal was de eerste vestiging met een DA, The Readshop en Coop supermarkt onder één dak. In HeeswijkDinther is een heropening geweest met een Coop en een nieuwe DA. De samenwerking tussen food en een drogisterij blijkt een win-win
situatie, er bestaan al circa dertig degelijke een-tweetjes met verschillende supermarktformules en DA. In lijn met de ontwikkelingen in het
buitenland, waar bijvoorbeeld CVS in Amerika met haar Minute Clinics de gezondheidszorg laagdrempelig en toegankelijk maakt, biedt ook
DA haar klanten middelen om zelf hun gezondheid te monitoren. Van punten verdienen op de DA-app bij gezond gedrag tot bloeddruk meten en een huidanalyse laten uitvoeren in de winkel. Er wordt gesproken dat meerdere supermarktformules dit soort samenwerking met de
servicedrogist op de radar hebben, en dat er komend jaar voornamelijk in dorpen en wijken velen dit voorbeeld volgen. Ook nieuwe formulevarianten van DA zijn daarbij te verwachten.
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Het team van Careality wil alle relaties hartelijk danken
voor de zeer prettige samenwerking het afgelopen jaar.
Wij zijn dankbaar voor het vertrouwen en de hulp die
wij hebben mogen krijgen bij het uitbrengen van ons
drogisterijvakblad en hopen dan ook op een prettige
voortzetting in 2021!

Fijne feestdagen en
een gezond 2021!
Hartelijke groet,
Paulette Luteijn, Ivonne de Thouars, Eddy Nas en Maura van Wermeskerken
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Voor een gezonde toekomst
Neusspray
eucalyptus
Reinigt
het neusvlies
Neusspray zoutoplossing eucalyptus is een
isotone oplossing, met een zoutgehalte dat
geschikt is om het neusvlies te reinigen.
De oplossing ondersteunt de vochtigheid in
de neus bij droog of korstig neusslijmvlies en
verdunt het ingedikte slijm. Hierdoor kan het
neusslijm gemakkelijker afgevoerd worden om
vrijer te kunnen ademen door de neus.

Paracetamol/
Vitamine C
Werkt
pijnstillend en
koortsverlagend
Paracetamol / Vitamine C
verkoudheidsdrank wordt gebruikt bij
griep, verkoudheid en pijn.
De paracetamol werkt pijnstillend en
koortsverlagend en de Vitamine C
weerstandverhogend.

Healthypharm B.V. is onderdeel van Centrafarm B.V. Als dochteronderneming van de Duitse multinational Stada zijn
wij sinds 1991 onderdeel van een succesvol wereldwijd netwerk. Met meer dan 60 jaar ervaring is Centrafarm een
toonaangevend bedrijf met kwalitatief hoogwaardige generieke geneesmiddelen, biosimilars, zelfzorgproducten en
branded producten in Nederland. Als vertrouwde partner zijn wij bekommerd om de gezondheid van mensen, onze
missie: uw gezondheid! Op deze manier proberen wij ons elke dag weer te verbeteren.

Hoestbruistabletten
Om vrijer te
ademen
Hoestbruistabletten acetylcysteïne
breekt taai, vastzittend slijm af,
zodat het dun vloeibaar wordt
en gemakkelijk kan worden
opgehoest. Het kan worden
gebruikt bij aandoeningen van de
luchtwegen, zoals astma, bronchitis
(ontsteking van het slijmvlies
van de luchtpijp), emfyseem,
mucoviscidose (taaislijmziekte) en
bij bronchiëctasieën (langdurige
verwijding van een vertakking van de
luchtpijp).

VOOR EEN GEZONDE TOEKOMST
Healthypharm
Postbus 289
4870 AG Etten-Leur

T 076-508 13 00
F 076-503 73 71
info@healthypharm.nl
www.healthypharm.nl

