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Ja, dat kan nuttig zijn
want medicijngebruik
kan tekorten veroorzaken
Metformine
risico op tekort aan
vitamine B12
Plastablet hydrochloorthiazide
risico op tekort aan
magnesium & kalium
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Medicijnen tegen maagzuur
risico op tekort aan
vitamine B12 & magnesium

Nee, deze medicijnen
en (kruiden)supplementen
gaan niet goed samen

Antistollingsmedicijn
gaat niet samen met
Ginkgo biloba & Ginseng

Prednison of prednisolon
vanwege voorkomen botontkalking
calcium & vitamine D
risico op tekort aan kalium

Immunosuppressiva
gaat niet samen met
Echinacea

Anticonceptiepil
risico op tekort aan
foliumzuur & magnesium

Slaapmiddelen & antidepressiva
gaan niet samen met
Tryptofaan

Statines
risico op tekort aan
co-enzym Q10 & vitamine D

Antidepressiva
gaan niet samen met
ashwagandha, rhodiola
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• Ondersteunt het herstellend vermogen van de huid
• Bestrijdt zichtbaar de tekenen van vermoeidheid

Natuurlijke ingrediënten
‘Climate-neutral’ producten
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Hij ploegde
voort
En de boer, hij ploegde voort. Deze beroemde regels van het gedicht van
J.W.F. Werumeus Buning komen in gedachten als je naar de positie van de
drogist kijkt binnen alle tumult die nu in Nederland plaatsvindt. De drogist
stond direct in het begin van de coronacrisis klaar voor de consument
die in paniek paracetamol, handzeep en toiletrollen hamsterde, de
drogist bleef open toen de meeste andere winkels dichtgingen tijdens
de lockdowns om de consument te blijven voorzien van supplementen
en zelfzorgmedicijnen en ook nu staat de drogist weer klaar om de grote
vraag naar zelftests op te vangen en daar ook een gedegen advies bij te
geven. Gratis advies in dit geval, terwijl de apotheker 6 euro per gesprek
vraagt. Volhouders in de drogisterijwinkels, die hun klanten alweer
moeten attenderen op het gebruik van de mondkapjes en het mandje in,
mandje uit-beleid moeten uitleggen. Wat een engelengeduld zal dat af
en toe vergen! Dat voortdurende geploeg van de drogist, soms tegen de
stroom in, lijkt onopvallend in de marge plaats te vinden. Maar achter de
schermen wordt er goed gekeken naar de rol die de drogist tijdens deze
gezondheidscrisis inneemt. Een betrouwbare partner, die niet alleen
gedreven wordt door commercie maar ook door de intrinsieke wens
om de klant te helpen met het managen van zijn eigen gezondheid.
Dat valt op, zelfzorg is hard nodig om de wankelende zorg te ontlasten.
Reden te meer om met alle drogisterijen samen met een gezicht naar
buiten te treden: als gecertificeerd Erkend Specialist in Zelfzorg. Zodat
de consument weet dat drogisten een lijn trekken en dat hij bij elke
drogist dezelfde kwaliteit bij de verkoop van zelfzorggeneesmiddelen
kan verwachten. Wat let u?
Veel leesplezier
Ivonne de Thouars, hoofdredacteur

colofon
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Bewust Beter
Bewust Goedkoper
Bewust Lager

HET BETAALBARE ALTERNATIEF

Uitgebreid POS
Materiaal pakket

- 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.
Folderpakket
Bewust Goedkoper

Social media
ondersteuning.

Bewust Beter
Bewust Goedkoper
Bewust Lager

EEN KIJKJE IN
ANDERMANS KEUKEN?
JA, IK HOU VAN NON-FOOD!
KOM WERKEN BIJ
CATEGORY & TRADE COMPANY
ALLES PER STUK
TE BESTELLEN

AUTOMATISCHE
KOPPELING
met o.a. Microcash,
Valk en Cocosoft

GEEN REGELWAARDE
TOESLAG

GDP

Bekijk onze vacatures op www.ct-company.nl
De Category & Trade Company is dé specialist op het gebied van
Category Management, Trade Marketing, Formule Management en
Space- en Floorplanning. Wij helpen merken en formules te groeien.
Meer weten? Kijk op onze website, mail naar info@ct-company.nl
of bel direct met 033-4328547.

GDP EN SKAL
GECERTIFICEERD
UITLEVERPERCENTAGE 99,1%

43.000
ARTIKELEN

Drogist Bewust Beter is een winkelondersteuning van:
UniPharma Heerlijkheidsweg 20 4332 SN Middelburg
www.unipharma.nl www.drogistbewustbeter.nl info@drogistbewustbeter.nl

www.ct-company.nl

careview

DA terug op televisie
DA is weer terug op de Nederlandse televisie. Onder de noemer
‘Voel je goed’ startte op 22 oktober een serie van vijf tv-commercials,
ontwikkeld door Jump Retail, om de nieuwe merkpropositie van DA
kracht bij te zetten. In iedere commercial wordt ‘een bijzondere merk’
onder de aandacht gebracht. DA wil met de campagne benadrukken
‘nog actiever’ in te spelen op de gezondheid van de Nederlander. Met
een nieuw geluid, nieuw design en nu dus ook een serie nieuwe tvcommercials laat DA van zich horen. DA heeft daarbij gekozen voor de
samenwerking met bijzondere merken, die bijdragen aan dat goede
gevoel.
Creatief bureau Jump Retail in Amsterdam heeft de tv-campagne
ontwikkeld, de productie lag in handen van Dennis Lubbers. De serie
commercials wordt via de Ster op de NPO uitgezonden.

Grote vraag naar zelftests
Door het oplopende aantal coronabesmettingen zijn Nederlanders
massaal aan het zelftesten geslagen. De explosieve stijging van de
vraag heeft tot lege schappen geleid. Een tekort aan zelftests is er
niet, de tests kunnen alleen niet snel genoeg aangevuld worden in de
winkel - zeker als de wachttijden bij de GGD Teststraten oplopen. Het
verkoudheidsseizoen is vroeg begonnen en mensen willen voor de zekerheid testen voordat ze bij iemand op bezoek gaan. Half november
waren bij nagenoeg elke winkel en apotheek de schappen al leeg. Bij
bol.com werden in die tijd 70 procent meer zelftests verkocht dan een
week daarvoor. Dat gaat het om tienduizenden artikelen. Er is geen
reden tot zorgen, omdat er voldoende voorraad is. De zelftests kunnen
echter niet snel genoeg vanuit de opslagplaats in de winkels komen.
Online is nog voldoende verkrijgbaar en veel partijen raden dan ook
aan om de coronazelftests online te bestellen.

Merknaam moet voldoen aan Claimsverordening
Op 19 januari 2022 loopt de overgangsperiode voor handelsmerken en merknamen voor voedingssupplementen
af. Vanaf dan moeten deze aan de Claimsverordening voldoen. Als jouw handelsmerk of merknaam een gezondheids- of voedingsclaim bevat, mag deze alleen worden gebruikt voor producten die daadwerkelijk deze voedingsof gezondheidsclaim kunnen dragen. Merknamen met
bijvoorbeeld ‘health’ of ‘fit’ erin, kunnen alleen worden gebruikt voor producten waar ook een gezondheidsclaim voor
een specifiek ingrediënt wordt gemaakt. Deze regel geldt
niet voor bedrijfs- en handelsnamen. Wel bepaalt de Handelsnaamwet dat het niet is toegestaan om een bedrijfs- of
handelsnaam te voeren die een onjuiste indruk geeft. Bijvoorbeeld wanneer de naam een onterecht gezondheidseffect suggereert. Controleer jij je handelsmerk of merknaam
aan de Claimsverordening? Kijk dan ook meteen naar je
bedrijfs- of handelsnaam. Bij twijfel of behoefte aan advies,
kun je contact opnemen met Keuringsraad Koag Kag.
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“Drogisten kunnen proactief over
de wisselwerkingen adviseren”

interview

Supplementen en medicijnen, samen of niet!

“Advisering over combinaties
mooie rol voor drogist”
Op 1 oktober organiseerden de werkgroep Voeding & Farma en

te kst

branchevereniging NPN de inspiratiemiddag ‘Voedingssupplement en

beeld

medicijn, samen of niet!’ De bijeenkomst over interacties tussen

Ivonne de Thouars
Paul Breuker

supplementen en medicijnen was gericht op de eerstelijnszorg en in
de middag ontstond een interessante discussie over wie er een
database over de interacties kan opstellen en wie voorlichting kan
geven. Naast apotheker en brancheorganisaties, ziet NPN-directeur
Saskia Geurts een mooie adviserende taak weggelegd voor de drogist.

M

edicijnen kunnen zorgen voor een tekort aan voedingsstoffen en bepaalde kruidensupplementen
kunnen een onbedoeld effect hebben op de werking van medicijnen. Dit samenspel van voeding
en medicijnen werd besproken op de inspiratiemiddag middag,
georganiseerd in Corpus Leiden. Via een livestream werden meer
dan honderd deelnemers, waaronder huisartsen, apothekers en
(orthomoleculair) therapeuten, geïnformeerd over mogelijke
interacties tussen voeding, voedingssupplementen en geneesmiddelen in het menselijk lichaam. De werkgroep Voeding & Farma en
de NPN hebben voor deze informatiemiddag de handen ineengeslagen omdat een bredere toepassing van de gezamenlijke kennis
over gelijktijdig gebruik van supplementen en geneesmiddelen,
kan leiden tot gezondheidswinst voor mens en samenleving.

Verantwoordelijkheid nemen

De branchevereniging van producenten van voedingssupplementen publiceerde al eerder samen met het Instituut voor Verantwoord Medicijngebruik (IVM) en de Universiteit Maastricht (UM)
factsheets over gelijktijdig gebruik van medicijnen en supplementen. Waarom wordt dit initiatief genomen vanuit de fabrikanten-

zijde, is dat een kwestie van zelfregulering? NPN-directeur Saskia
Geurts: “De wisselwerkingen waarover we spreken, zit tussen het
domein van voeding en geneesmiddelen in, waardoor de handschoen niet snel wordt opgepakt. Farmaceuten spreken hooguit
in de bijsluiter over de invloed van voeding en supplementen op
het geneesmiddel, maar er valt veel meer over te zeggen. Omdat
wij als producenten verantwoord gebruik van onze producten
heel belangrijk vinden, nemen we onze verantwoordelijkheid
door aandacht voor de interacties te blijven vragen. De consument
of patiënt weet vaak niet dat langdurig gebruik van medicijnen
kan zorgen voor een tekort aan voedingsstoffen. De opname van
bepaalde voedingsstoffen kan bijvoorbeeld worden verminderd
door medicijngebruik. Dan is gelijktijdig gebruik van medicijnen
en supplementen heel nuttig. Aan de andere kant kunnen kruidensupplementen een onbedoeld effect hebben op de werking van
medicijnen en dan moet je juist oppassen met gelijktijdig gebruik.
Bepaalde supplementen kunnen de werking van een medicijn
verminderen of versterken en daar zijn mensen niet altijd bewust
van. Dus aan de ene kant zou je het gebruik van supplementen
moeten bevorderen bij medicijngebruik en aan de andere kant
moet je waakzaam zijn voor onbedoelde effecten van supple>>
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interview

menten op medicijnen. Dat levert niet alleen gezondheidswinst
op, maar waakzaam zijn op veilig gebruik zorgt er ook voor dat
bepaald middelen, zoals kruidensupplementen, behouden blijven
in het assortiment van de drogist.”

Informatie bij uitgifte

Wetenschappelijk bewezen interacties moet beter toegepast worden in de zorg. Maar wie gaat de consument en patiënt informeren
over deze interacties en wie stelt een database op met de wisselwerkingen die bekend zijn? Tijdens het middagprogramma van de
inspiratiemiddag werd er onder de aanwezigen een interessante
discussie gevoerd. Bijna iedereen was het erover eens dat informatie over interacties bij de uitgifte van medicijnen én supplementen
gegeven moet worden. De meningen waren echter nog verdeeld
over waar en door wie die informatie verstrekt moet worden. De
apotheker werd het meest genoemd en driekwart van de aanwezigen zien graag dat brancheorganisaties het voortouw nemen
in het verstrekken van informatie aan zorgprofessionals. Saskia
Geurts: “Samen met het IVM hebben we een module opgesteld
voor het farmacotherapeutisch overleg om aandacht te vragen
voor de interacties. De factsheet zijn ook te downloaden bij de
nascholingsmodules van huisartsen en apothekers. Daar wordt
redelijk veel gebruik van gemaakt, maar het geeft geen structurele
scholing.”

Database opbouwen

Ook kwam er naar voren dat de meeste aanwezigen graag een
instantie zouden zien die verantwoordelijk is voor het verzamelen
van interacties tussen voedingssupplementen en geneesmiddelen.
Wordt dat gezien als een rol voor de overheid? Saskia Geurts” “Het
droomscenario voor de toekomst is een database met informatie
over interacties tussen voeding en geneesmiddelen’. Wij willen

8
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daar als industrie niet de hoofdrol spelen. Een instelling die al een
systematiek heeft voor het kijken naar bijwerkingen, zou hiervoor
een aangewezen partij kunnen zijn. Het liefst zien we dat er een
database wordt ontwikkeld bij een instantie die autoriteit heeft
en de mogelijkheid om nieuwe kennis te vergaren, want nog niet
alle interacties zijn wetenschappelijk onderbouwd opgetekend.
De overheid kan hier een centrale rol spelen. Bij het opstellen van
de eerste factsheets zijn we uitgegaan van de meest voorkomende
interacties en met die resultaten zijn we naar de overheid gegaan.
Zij hebben daar nog niets mee ondernomen, maar waren wel aanwezig bij de inspiratiemiddag om te horen hoe de markt en diverse
stakeholders met de interacties om willen gaan. Daar komt zeker
een vervolg op.”

Voorlichting door drogist

Saskia Geurts geeft aan dat er al gesprekken zijn gevoerd met de
overheid en de apothekersorganisatie KNMP over de database en
de voorlichting. “Daarnaast zien wij een grote rol weggelegd voor
de (assistent)drogist. De drogisterij is immers de plek waar de
meeste voedingssupplementen worden aangeschaft. Drogisten
kunnen weliswaar niet actief vragen naar het medicijngebruik
van hun klanten vanwege de privacy, maar ze kunnen wel proactief een meer algemene risicowaarschuwing geven bij de verkoop
van bepaalde supplementen, zoals nu ook al bij Sint-Janskruid
gebeurt. Daarbij krijgt de consument automatisch de risicowaarschuwing ‘Gebruik van dit middel kan niet altijd samen met
andere geneesmiddelen of met de anticonceptiepil’. Dat zou verder
uitgebreid kunnen worden, zo kun je bij de verkoop van producten
met echinacea waarschuwen dat dat product niet goed samengaat
met antidepressiva of dat de kruidenproducten ginseng en ginkgo
invloed kunnen hebben op de bloedstolling. En als de klant daarna
vragen heeft of meer informatie wenst, kan de drogist adviseren

interview

Poster voor drogisten
NPN heeft op basis van de factsheets die zijn samengesteld met het IVM en de UM, een handige tool
ontworpen voor advisering in de drogisterij. NPN-directeur Saskia Geurts: “We hebben een overzichtelijke poster ontwikkeld waarmee de drogist uit de voeten kan. Op de poster zie je een duimpje
omhoog wanneer het bij medicijngebruik verstandig is om aanvullende voedingssupplementen te gebruiken, zoals kalium een goede aanvulling is bij het gebruik van plastabletten. En je ziet een duimpje omlaag als gelijktijdig gebruik niet verstandig is, zoals het geval is bij middelen met tryptofaan
en slaapmiddelen of antidepressiva.” De poster is in het hart van deze uitgave opgenomen en kan als
voorlichting in de winkel worden gehangen of als ondersteuning bij de advisering worden gebruikt.

om contact op te nemen met zijn huisarts of apotheker. De interacties die nu bekend zijn, kunnen opgenomen worden in de vakopleiding of nascholing van de (assistent)drogist.”

Producenten vs medici

Meer voorlichting over tegelijktijdig gebruik van supplementen
en geneesmiddelen levert gezondheidswinst op, zoveel is duidelijk. De drogist kan hierin een sterke rol spelen, maar ook medici
moeten er meer aandacht aan geven bij de uitgifte van bepaalde
medicijnen. Heeft Saskia Geurts het idee dat medici bereid zijn om
hierover in overleg te gaan met een ‘fabrikantenpartij’ als NPN?
“Wij representeren de industrie en dat wekt inderdaad al snel het
idee van gemengde belangen op. Daarom is het zo belangrijk dat
een onafhankelijke partij dit oppakt en dat we samenwerken met
een onafhankelijke werkgroep Voeding & Farma, dat een wetenschappelijke basis biedt. De werkgroep analyseert en onderzoekt
interacties tussen voeding, voedingssupplementen en medicijnen.
In de werkgroep Voeding & Farma zijn medicijnenautoriteit CBG,
het Elisabeth-TweeSteden Ziekenhuis en de Wageningen University & Research vertegenwoordigd. De medici die hieraan verbonden
zijn, zijn heel enthousiast om samen te werken en ook tijdens de
inspiratiemiddag lieten professionals weten dat zij het belang van
dit thema inzien. Er waren twee wetenschappelijke sprekers aanwezig die hun visie gaven over de interacties. En tijdens het meer
praktische, tweede deel van het programma vertelden geriater
André Janse en ziekenhuisdiëtist Ilona Suurs op welke manier zij
bewust bezig zijn met de wisselwerkingen tussen supplementen
en medicijnen. Dat vonden zowel apothekers als huisartsen een
interessante insteek vanuit de medische praktijk.”

Relevantie onderschat

Renger Witkamp, professor in Nutritional Biology te Wageningen,
gaf tijdens de inspiratiemiddag aan dat de relevantie van geneesmiddelen interacties met voeding of voedingssupplementen vaak
wordt onderschat en over het hoofd wordt gezien. Saskia Geurts:
“Tot nu toe is er in de scholing van medici weinig aandacht voor
voedingsstoffen, maar preventie en voeding staan mede door de
coronacrisis en het Preventieakkoord steeds meer in de belangstelling, kijk naar een stroming als Arts & Leefstijl die nu echt voeten
aan de grond krijgt. Bovendien zijn er nu ook wetenschappelijk

onderbouwde voorbeelden dat gezonde voeding ziekte kan voorkomen of het verloop ervan positief kan beïnvloeden, zo is er met voeding veel winst te behalen bij patiënten met diabetes type-2 en dat
is door EFSA beoordeeld als zeer effectief. Deze nieuwe bewegingen
laten zien wat de kracht van voeding is. Nu we in een stroomversnelling komen, draagt het hopelijk bij aan een minder grote knip
tussen voeding en medicijnen. Vraagstukken over voeding
>>
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Een eigen DA-drogisterij:
een droom die uitkomt

Een drogisterij overnemen in coronatijd is misschien niet het eerste dat in je opkomt,
maar Angelique Tans deed het! Voor haar was het juist het duwtje in de rug dat ze
nodig had om haar meisjesdroom te verwezenlijken: het openen van haar eigen
DA Drogisterij & Parfumerie Angelique.
Het drogistenvak is Angelique niet
vreemd. Ze heeft ruim acht jaar
ervaring bij DA, had twaalf jaar een
eigen schoonheidssalon en werkte als
vertegenwoordiger voor een cosmetica
merk in de buitendienst. “Toen ik mijn
salon moest sluiten vanwege corona ben
ik gaan nadenken over wat mij gelukkig
maakt. Een eigen drogisterij was altijd
al mijn droom, alleen durfde ik die stap
nooit te zetten. Nu had ik echter niets te
verliezen!” Ze nam contact op met DA en
besprak de mogelijkheden. Zo kwam ze in
Lieshout terecht.
Van je passie je werk maken
Ze heeft de winkel helemaal eigen
gemaakt. “Ik heb mijn kennis, passie
en talent uit de schoonheidssalon
meegenomen naar de drogisterij. De
vorige eigenaar had een fotohoek, hier
heb ik mijn wenkbrauwbar toegevoegd
waar ik in de ochtend behandelingen
doe”, vertelt Angelique. Het vaste team

bleef. “Een heel fijn team dat de klant
en ons assortiment goed kent. Het
assortiment heb ik aangevuld met de
verkoop van sjaals, tassen, kaarsen en
sieraden. Zo wordt het een echte ‘feel
good shop’.” En de ideeën zijn nog niet op.
Voor de toekomst denkt ze aan het geven
van workshops en beauty avonden. “Mijn
uitdaging is om te blijven innoveren. Ik kijk
wat er in de markt speelt en of dit aansluit
bij mijn winkel. Zo wil ik de klant blijven
prikkelen.”

“Door mijn twintig jaar
ervaring wist ik goed wat
ik wél en niet wilde.”
Je gevoel volgen
Regelmatig is ze tot laat in de winkel om
de puntjes op de i te zetten. “Ondanks
dat ik veel meer ben gaan werken
ervaar ik veel meer vrijheid nu ik mijn
eigen drogisterij heb. De winkel voelt als

mijn tweede thuis”, geeft Angelique aan.
Een tip voor collega’s die dezelfde stap
overwegen? “Doe eerst marktonderzoek
en schrijf een ondernemingsplan. Neem
hier de tijd voor. Leer de markt kennen:
de omgeving van de winkel, wie er woont,
etc. En vergeet natuurlijk de cijfers niet!
Heb je dat allemaal gedaan en heb je
er nog steeds een goed gevoel bij? Dan
gewoon doen!”
Heeft dit verhaal je geïnspireerd en ben
je nieuwsgierig naar de mogelijkheden
om ook een DA-drogisterij te starten?
We zijn altijd op zoek naar enthousiaste
ondernemers. Neem contact met ons op
via E acquisitie@da.nl of T 088 990 84 00.

Voel je goed

interview

>> zullen veel breder worden en het toegenomen bewustzijn zal ook
positieve gevolgen hebben voor de gezondheid van mensen.”

Polyfarmacie en vitamine D

Wat Saskia Geurts ook opviel, was het verhaal van André Janse,
Klinisch Geriater van Ziekenhuis Gelderse Vallei. Hij benoemde
tijdens het event dat voornamelijk polyfarmacie, het gelijktijdig
gebruiken van meerdere geneesmiddelen, wordt geassocieerd met
een slechtere voedingsstatus. “Mensen die meerdere geneesmiddelen tegelijk gebruiken, hebben vaak een vitamine D tekort, ongeacht de soorten geneesmiddelen”, zegt Saskia Geurts. “Er is dus een
verband, maar we weten niet of het vitamine D-tekort een oorzaak of gevolg is. Eigenlijk maakt dat niet uit, er wordt een tekort
geconstateerd en dat moet aangevuld worden. André Janse gaf
dan ook aan dat wanneer er associaties tussen geneesmiddelen
en een tekort aan voedingsstoffen bekend zijn, het wenselijk is om
de gehaltes aan nutriënten in het bloed te meten. Ondanks dat het
bepalen van bloedwaarden geld kost, past dit volgens de geriater
toch bij zinnige en zuinige zorg. Hij bevestigt dus vanuit zijn praktijk wederom dat in een vroeg stadium signaleren van interacties
op lange termijn kostenbesparend is.”

Ook zelfzorggeneesmiddelen

Tijdens de inspiratiemiddag liet Micha Vrolijk, Assistant Professor van Maastricht University zien dat er gelukkig steeds meer
aandacht komt in de literatuur voor het nut van voedingssuppletie
bij gebruik van geneesmiddelen. Zo is bijvoorbeeld veel bewijs dat
probiotica kan helpen bij het voorkomen van antibiotica geassocieerde diarree. Dit is nog niet opgenomen in de NHG standaard. Hij
roept artsen op om hier iets mee te doen. Daarnaast zijn er associaties bekend tussen het gebruik van statines en spierpijn. Hierbij
zouden tekorten aan co-enzym Q10 en vitamine D een rol kunnen

“De wisselwerkingen zitten
tussen het domein van voeding en
geneesmiddelen in, waardoor de
handschoen niet snel wordt opgepakt”
spelen. Saskia Geurts: “Ook zelfzorggeneesmiddelen die voornamelijk bij de drogist worden aangeschaft kunnen invloed hebben
op de voedingsstatus, liet Vrolijk weten. Chronisch gebruik van
NSAID’s kan leiden tot maag- en darmzweren en de bloedingen die
hierdoor ontstaan kunnen een lage ijzerstatus tot gevolg hebben.
En maagzuurremmers kunnen een effect hebben op de hoeveelheid nutriënten in het bloed, vitamine B12 wordt dan bijvoorbeeld
minder goed opgenomen. Ook daarover kan de drogist bij de
verkoop meer voorlichting geven. Je kunt er ook aan denken om
het breder op te pakken door bijvoorbeeld samenwerking te zoeken
met een diëtist. De brancheorganisatie kan hierin een sterke rol
spelen en wij ondersteunen dat graag.”

Win-win situatie

Saskia Geurts ziet meer voorlichting in de drogisterij over de combinaties tussen medicijnen en voeding of voedingssupplementen
als een win-win situatie: “Wij hebben de kennis en de drogist heeft
het contact met de consument of patiënt. Bovendien zijn we allen
gebaat bij het veilig gebruik van kruiden voedingssupplementen
en ondersteunt advisering over gelijktijdig gebruik van supplementen en geneesmiddelen de toegevoegde waarde van de drogist
als gezondheidsadviseur.”
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Brancheanalyse 2021:

Uitzonderlijke omstandigheden
Al 16 jaar zet René Salimans voor Careality eén keer per jaar de
actuele cijfers op rij, in het perspectief van de lange termijn. Dit
voorjaar is hij na decennia gestopt met zijn column maar hij
pakt de draad op voor de brancheanalyse. “Ik word nog geregeld
ingehuurd om met managers te praten over de markt en hun
strategie en het verbaast mij dat er vaak geen goed beeld
bestaat van ‘het grote plaatje’.”

D

e tijd is nu rijp om beter inzicht te geven in de spectaculaire effecten van de pandemie en dat in een tijd waarin de
volgende ‘Covid 19-golf’ alweer over ons komt. Ik breng de
actualiteit in beeld t/m dit najaar, maar het is wijs om dit
bij gepaste thema’s ook te doen voor vorig, compleet jaar. Toen begon
de coronacrisis in maart dus er zaten aan het begin van 2020 nog
twee normale maanden in. Nu kijken we terug op een jaar waarin de
pandemie al vanaf dag 1 een rol speelt.

Eerst de omzetcijfers van de parfumerie-speciaalzaken; die zakte in
heel 2020 met 5%. De laatste, belangrijke vier weken van 2020 daalde
de omzet met een vijfde. In de eerste 36 weken van 2021 is dit +2%.
De parfumerie werd zwaarder geraakt door de pandemie. De winkels
werden gesloten tijdens de lockdowns in tegenstelling tot de drogisterij, en het assortiment stond zwaar onder druk omdat iedereen veel
minder de deur uitging. De parfumerie deed het jaar na jaar beter dan
de drogisterij, maar dit ligt nu al twee jaar anders.

Fysieke winkels

Drogisterij en parfumerie samen, waren goed voor zo’n +0,6% omzetgroei in heel 2020, dat staat voor bijna €30 miljoen meer omzet.
Kijken we nu naar belangrijke groepen die dat jaar fors dalen, dan
verloren decoratieve cosmetica, damesgeuren, herengeuren, gelaatsverzorging, zonnebrandmiddelen en hoest/verkoudheid/griep totaal
€187 miljoen aan omzet. Een enorme daling die optreedt als mensen
niet naar buiten gaan. Velen werken thuis en er was geen vertier, horeca of familiebezoek. De keerzijde zie je bij andere groepen die juist
profiteren: voedingssupplementen, haarkleurmiddelen (kappers deels
dicht) en toiletzeep. Hier zagen we in 2020 €62 mln. omzetstijging.

Deze analyse handelt over de fysieke winkels, dus zonder de internetverkoop die zonder twijfel in de pandemie een enorme extra groei liet
zien. Op pagina 30 wordt daar nader op ingegaan. Ik begin met de
drogisterijomzet zonder de parfumerie-speciaalzaak. Ooit hadden we
jaar na jaar tomeloze groei, dat duurde t/m 2003. 25 jaar lang lag de
jaarlijkse gemiddelde omzetgroei t/m dat jaar rond de 7 procent; hoger dan de inflatie. Daarna veranderde de wereld, de branche moest
enorm wennen (en zich aanpassen) aan een gemiddelde jaarlijkse
omzetgroei van slechts gemiddeld 1 procent van 2004 t/m 2019. Dat
duurde 16 jaar, in die tijd was de inflatie hoger en de concurrentie
moordend met als gevolg dat marges ook nog eens zwaar onder druk
kwamen te staan.
Uiteindelijk werd 2020 afgesloten met een omzet voor drogisterijen
die 1,7% hoger lag dan 2019. Periode 3 in 2020 vertoonde 26% omzetgroei, periode 4 deed -10% en ook de periodes 5, 6 en 7 lieten omzetdalingen zien vergeleken met het jaar ervoor. Vanaf periode 8 was er
weer wat groei tot eind 2020. Kijk je naar 2021 t/m week 36, dan is er
maar liefst 4,5% groei van de drogisterijomzet.
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Daling op daling

Hoe verankerde zich dit in 2021? Drogisterij en parfumerie groeiden
samen op jaarbasis na de eerste 36 weken van 2021 in omzet met
ruim €20 miljoen. Deco en de vijf andere cosmeticagroepen verloren
samen op jaarbasis weer €151 miljoen; dus daling op daling. Van de
groei in supplementen, toiletzeep en haarkleur was er totaal nog
maar €6 miljoen omzetgroei over. Alleen supplementen groeien nog,
die andere twee dalen alweer in 2021. Er zit wel opeens €12 miljoen
meer omzet in drogisterijen in diagnostica, een plus van honderden

analyse

procenten; dit zijn de zelftesten die pas dit jaar in beeld kwamen. En
de belangrijkste groep die er beide jaren voor heeft gezorgd dat er per
saldo voor de totale branche toch omzetgroei was is ongetwijfeld het
mondkapje maar die werd door de onderzoekbureaus niet gerapporteerd en naar ik vrees ook niet geregistreerd. Ik denk (weet zeker) dat
het mondkapje de branche heeft gered maar dat gaat uiteraard weer
verloren als de pandemie ooit achter ons ligt…

Grafiek 2

Aantal klanten

Er is veel aandacht besteed aan omzet maar het is zeker relevant ook
te vermelden dat er tot op de dag van vandaag nog terughoudendheid is bij klanten om winkels te bezoeken. Daar waar de omzetindex
van drogisterijen in 2020 en 2021 dus positief is, valt erg op dat de
index van het aantal betalende klanten in de winkels nog fors in de
min zit. Ik heb zicht op de omzet- en klantindex van zo’n 250 afzonderlijke drogisterijen en de conclusie van de index van het aantal klanten
in 2020 was dat die gemiddeld rond tien punten lager lag dan de omzetindex. Voor de eerste tien maanden van 2021 ligt deze index rond
zes punten lager. Dus we zien al twee jaar een dalend aantal klanten.
Met meer omzet stijgt de opbrengst per klant aanzienlijk, veel zaken
hebben een OPK die €1,50 tot €2,00 hoger ligt dan die van 2019.

Grafiek 3

Aantal winkels

Nu over naar de formules (grafiek 1 t/m 3). Je ziet duidelijk dat er op
een breed front consolidaties zijn, de laatste jaren wordt het aantal
winkels stabieler en er is zelfs wat erosie bij Etos en Trekpleister. DA
samen met D.I.O. (laatste nu 0) remt eindelijk af in de daling, maar er
zijn toch nog steeds afvallers als je er rekening mee houdt dat er DA’s
bijkomen als ‘shop in shop’ in supermarkten. Een terrein waar zeker
nog meer kansen liggen. Bij Holland & Barrett is de laatste drie jaar
nog een beetje groei. Bij de data van Gezond & Wel en Drogist Bewust
Beter valt het op dat deze gegevens de laatste jaren enorm schommelen. Nielsen betrekt deze data uit openbare bronnen.

Parfumerie

het de laatste twee jaar doen met 17 speciaalzaken. Daarnaast zit
Mooi nog in een dertigtal DA’s. Al met al zit er weinig beweging in de
parfumerie en dat is niet onlogisch na bijna twee jaar corona.

Grafiek 1

Hema concurreert op veel vlakken vol met de drogist, ondanks dat
daar de laatste jaren veel dynamiek is valt op dat het aantal zaken in
NL al zes jaar rond de 540 ligt. Het is interessant of Hema onder het
regime van Jumbo en met de nieuwe CEO die van Etos komt, in staat
is om meer zelfzorg te gaan verkopen, kansen zijn er volop met zoveel
‘traffic’.
www.bewustwinkelen.nl had zijn maximum met 525 deuren in 2018,
nu zijn het er nog 424, logisch met het verdwijnen van zoveel zelfstandigen.
>>

ICI Paris XL verloor in 2016 per saldo 16 deuren nadat V&D sloot, in
2021 zakt het aantal met 3 naar 152 deuren. Douglas zit al vijf jaar rond
110 winkels, het hoofdkantoor in Duitsland maakte onlangs bekend
van plan te zijn wereldwijd diverse onrendabele zaken te gaan sluiten.
Pour Vous komt al acht jaar niet verder dan 29 winkels en Mooi moet

“Oude patronen zullen
zich langzaam herstellen
als corona ooit voorbij is”
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Grafiek 5

Zelfstandigen

Corona heeft dus majeure effecten gehad op de omzet van diverse
productgroepen. En het heeft er in maart vorig jaar in een klap voor
gezorgd dat de buurtdrogisterij in de buurtwinkelcentra de wind
meekreeg. Door de lockdown en de angst voor besmetting werden de
A1-winkelcentra door heel veel klanten gemeden en feit is dat er ten
gevolge van de slopende concurrentie en de hoge huurprijzen al jaren
nagenoeg geen zelfstandige meer ligt in deze A1-centra. Na decennia
van alleen maar omzetdalingen voor zelfstandigen ging opeens het
zonnetje schijnen, wat zal dit – juist op dit moment – goed van pas
gekomen zijn voor DA en de andere formules.

Blijvende verschuiving?

Is dit een blijvende verschuiving? Zeker zal er een bepaalde mate van herontdekking zijn van de buurtwinkel en er zal na corona wel iets van blijven
hangen, maar de cijfers geven een ander beeld. Ondanks de opleving van
de zelfstandige zakte ook van 2019 naar 2020 het marktaandeel van de
zelfstandige in Drog/Parf van 10,6 naar 10,3%. In de eerste 36 weken van
2021 versus die periode in 2020 was er een verdere daling van 10,3 naar
10,1%. Uiteraard is hier met name ook het dalend aantal zelfstandigen
debet aan (grafiek 4). Het is verrassend de verschillen te zien, die kunnen
niet verklaard worden door de zelfstandige parfumerie die er bij Nielsen
ook inzit, want daarvan zijn er niet veel meer. Op zich zal het verschil tussen beide bronnen geen probleem zijn voor betrouwbare trenddata, maar
het zou toch fijn zijn als er meer consensus is qua aantallen!
Grafiek 4

Aandeel gezondheid

In de Nielsenposter met de gegevens per groep zien we dat Health
Care een marktaandeel heeft van 22,4% in het meest recente jaar,
het jaar ervoor was dit 21,5% (grafiek 6). Laat ik deze percentages los
op het totaal, dan resulteert dit in een omzet dit jaar van €752 mln.
en €748 mln. in 2020. Het jaar daarvoor (2019) leverde het aandeel
van 20,7% een omzet op van €719 mln. In het meest recente jaar 2021
geeft Nielsen dus voor gezondheid in drogisterijen een omzetplus
aan van maar een half procent, in 2020 was de plus 4,0%. In werkelijkheid was er meer groei voor gezondheid, want mondkapjes zijn niet
meegenomen en een product als Dettol zeep stopt men bij toiletzeep
terwijl de klant dit massaal ging kopen voor bescherming van de
gezondheid.
Het eerste jaar in grafiek 6 was het aandeel van gezondheid in de
totaalomzet 14,9% hetgeen een omzet van €543 mln. oplevert. Conclusie op lange termijn: €543 mln. omzet in 2005 en €752 mln. in 2021.
Dus in 16 jaar was er een totale groei van 38%. Gemiddeld per jaar is
dit 2,4% hetgeen slechts iets meer is dan de gemiddelde inflatie! De
totale drogisterijomzet zonder de parfumerie speciaalzaak ligt nu
tegen €3,8 miljard, laten we ons dus realiseren dat gezondheid hierin
een marktaandeel heeft van slechts 19,9%. Nemen we ook de parfumerie omzet mee, dan wordt het een aandeel van 16,9%, dat is twee
procentpunten meer dan 16 jaar geleden in 2005.
Grafiek 6

Consumentenomzet

Op de Nielsenposter in deze Careality lezen we dat het bureau voor
totaal Drog + Parf voor alle groepen die werden gemeten in het meest
recente voortschrijdende jaar totaal een consumentomzet noteerde
van €3.358 miljoen (grafiek 5). Dat is 3,5% minder dan de €3.478 een
jaar eerder. Eerder in mijn analyse hebben we gezien welke groepen
daar met name verantwoordelijk voor zijn. Helaas is Nielsen in 2016
overgestapt van rapportering van de totale omzet naar uitsluitend de
omzet van de gemeten groepen. Het totaal krijgen ze wekelijks direct
aangeleverd van de organisaties en is dus heel hard, het gemeten deel
wordt per productgroep opgebouwd vanuit de detail scanning data
van iedere EAN-code. In grafiek 5 zien we dat er omzetgroei was t/m
2016 en dat het voor de gemeten groepen nu al zes jaar stilstaat.
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Gemiddelde groei

Neprofarm (bron IQVIA) geeft aan dat er in 2020 voor vitaminen en
mineralen €148,7 miljoen omzet was in drogisterijen. Nielsen hanteert
dat jaar voor vitaminen, mineralen en supplementen een omzet van

analyse

Grafiek 7

dat het gaat over de drogisterij-omzet, maar ik vermoed dat hier ook
de supermarkten in zitten. Daarvoor geeft Neprofarm in 2020 een
omzet aan van €125,6 mln. Trek ik dit af van de €927 mln. dan houd ik
nog altijd meer dan €800 mln. over en daarmee zit IRi dus nog boven
Nielsen.
Trek ik een denkbeeldige lijn door alle getallen in grafiek 7, dan komt
ook hier – net als bij Nielsen – geen spectaculaire procentuele groei op
lange termijn uit. Rekenkundig kom ik vanaf 2006 uit op een gemiddelde groei per jaar van +1,9%, dat wijkt nauwelijks af van de +2,4%
waar ik bij Nielsen op uitkwam.

Zelfstandig vs keten
Grafiek 8

Grafiek 9

Dat de zelfstandigen in 2020 profiteerden van de coronacrisis, blijkt
zonneklaar uit grafiek 8 en 9. In 8 zien we dat er bij zelfstandigen van
2006 t/m 2019 alleen maar dalende omzetten waren voor zelfzorg
en opeens in 2020 giert de omzet omhoog met maar liefst +21,3%. In
grafiek 9 geef ik het weer op indexbasis waarbij ik 2005 op 100 stel.
In beide grafieken is dramatisch zichtbaar hoe zeer de zelfstandige
het verliest ten opzichte van het grootwinkelberdrijf (waar overigens
heel Etos in zit). Hier zien we ook dat zelfs die fraaie stijging in 2020
slechts 8 punten winst in de index oplevert. Totaal 549 zelfstandigen
hebben volgens Neprofarm/IQVIA in 2020 een jaaromzet in zelfzorg
van €103,4 mln. En 1.705 ketendrogisten scoren €530,9 mln. Per winkel
per jaar is dit voor zelfstandige €188.342 en voor de ketendrogist
€311.378. Dus de gemiddelde Etos/Kruidvat/Trekpleister scoort heel
veel meer dan de zelfstandige in het assortiment waar de zelfstandige relatief nog het beste in meekan!

Oude patronen

Mijn mening is dat de oude patronen zich langzaam zullen herstellen als corona ooit voorbij is en ik vrees dus met grote vreze dat de
zelfstandigen nog verder terrein zullen verliezen. Ten slotte is mijn
conclusie op basis van deze hele analyse dat er onterecht zoveel hallelujaverhalen de wereld in worden gestuurd over de gouden toekomst
voor zelfzorg. Bij Nielsen 2,4% groei per jaar over de afgelopen 15 jaar
en bij Neprofarm/IQVIA 1,9% noopt wat mij betreft tot meer realisme
en ingetogenheid. Ik geloof niet in de gedroomde samenwerking met
huisartsen en ik geloof ook niet in het feit dat gezondheidschecks bij
drogisten een zodanige rol zullen hebben dat daarmee de zelfstandige weer gaat floreren. Op zijn best zal dit een rol kunnen spelen bij
slechts een zeer beperkt aantal winkels. Sorry, deze mening is misschien keihard maar moet toch gezegd durven worden…
Reageren? rene@salimansconsultancy.nl

meer dan €210 miljoen. Ook hierdoor ontstaat spraakverwarring.
Het jaarverslag van Neprofarm van 2020 analyserend levert de grafieken 7 t/m 9 op. Grafiek 7 toont de procentuele groei van de zelfzorgomzet in drogisterijen. Neprofarm noteert in het jaar 2020 hiervoor
€634,3 miljoen. Zij hebben dus een wat nauwere definitie van zelfzorg
dan Nielsen, want die noteert €748 mln. in 2020.
Om het nog complexer te maken voeg ik ook nog de marktdata toe
van onderzoekbureau IRi zoals gepubliceerd in het vorige nummer
van Careality. Die hebben het nu op jaarbasis in 2021 over een zelfzorgomzet van €927 mln. (+2%). In de heading van deze publicatie staat

Kanttekening van uw vakblad: René Salimans is erom gekend dat
hij naast vermelding van harde cijfers ook zeer helder is in het
geven van zijn mening, daarmee wil hij dialoog uitlokken. Zo ook
in deze bijdrage. Het moge duidelijk zijn dat er in de branche ook
andere meningen voorkomen. Wij hechten eraan om een zo groot
mogelijke diversiteit aan meningen te laten zien.
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Bedrijven blijven dralen met hun klimaatplannen:

Geen tijd te verliezen

Terwijl ik dit schrijf, is de uitkomst van de klimaatconferentie in Glasgow net gepubliceerd. Net
hoe je ernaar kijkt was het wel of niet een succesvolle conferentie. Waar weinig mensen nog
aan twijfelen, is dat de opwarming van de aarde een ernstige bedreiging is voor de mens en de
planeet.
En dit gaat niet alleen over de wereld goed
achterlaten voor onze kinderen. De overstromingen in Limburg, Duitsland en België zijn
rampen hier heel dichtbij, en liggen nog vers
in het geheugen. Om het tij te keren, zullen we in 2030 doelen van het Parijsakkoord
moeten halen, en in 2050 CO2 neutraal en
volledig circulair moeten zijn.

Wat doen we zelf?

Daarnaast zijn we, op het moment dat ik dit
schrijf, net weer in een milde lockdown gegaan om te voorkomen dat de ziekenhuizen
het niet meer aankunnen. Met deze problemen kunnen we niet blijven wijzen naar de
overheid of anderen, maar zullen we ons af
moeten vragen wat doen wij er zelf aan?
Vanuit de drogisterijbranche heb ik wel een
aantal ideeën opgevangen: kunnen we bijdragen door de gezondheid en weerstand te vergroten, met onze oplossingen in OTC en VMS,
maar ook met adviezen over gezond eten en
genoeg bewegen en gezondheidschecks, dus
veel meer aandacht aan preventie besteden.
En als we gaan nadenken over milieu, dan
komen we bijvoorbeeld bij verpakkingen.
Hoe duurzaam zijn onze shampooflessen
en deodorantsprays? In hoeverre kunnen de
huidige verpakkingen gerecycled worden? En
worden ze ook echt gerecycled of komen ze
op de Turkse stranden terecht? Is het nodig
om steeds nieuwe verpakkingen te kopen of
kunnen we veel meer naar hervulbare oplossingen?

ken. Daar worden veel plastic flessen mee
bespaard. Of Happy Soaps, met shampoo
& conditioner bar, en zelfs body lotion in
een bar, voor een natuurlijke en plasticvrije
badkamer. En Pieter Pot, de verpakkingsloze
online supermarkt, die tandpasta tabletten
in een pot aanbiedt. Stuk voor stuk mooie
initiatieven die laten zien dat het anders kan.
Toch blijven deze initiatieven vooralsnog een
niche. En om impact te hebben, moeten we
de massa bereiken.

Mainstream maken

Dus de vraag is: wie van de retailers gaat nu
meehelpen om deze duurzame beweging
mainstream te maken? Wie gaat dit samen
met leveranciers oppakken en het groot
maken? Want als we dit groot maken, gaan
we schaalvoordelen bereiken waardoor de
consumentenprijs naar beneden gaat en we
de massa kunnen gaan bedienen.
Mijn oproep aan iedereen, leverancier of
retailer: stop met dralen, wees moedig en ondernemend, zet ideeën om in daden en maak
duurzame initiatieven groot. We hebben geen
dag te verliezen!

“Welke retailer gaat
meehelpen om de
duurzame beweging
mainstream te maken?”

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

Massa bereiken

evelyn@ct-company.nl

Afgelopen week zag ik een paar mooie voorbeelden bij Etos: het merk Happy Earth, van
100% natuurlijke ingrediënten, met duurzame verpakkingen, gemaakt van 100% gerecycled plastic of biologisch afbreekbaar kurk,
geproduceerd in Nederland. Of Sophiegreen
bij DA, een slimme lijn met eco-refills. Poeders
die je aanvult met water uit je kraan, waardoor je de verpakking kunt blijven hergebrui-
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VITIS Gezond Tandvlees zorgt voor
groei in de categorie mondverzorging!

o

nd

s po el mid

d

M

GROEI +23%

*

NR1

el

VITIS

s
lee
dv

ond Tan
z
e
G

*VITIS Gezond Tandvlees mondspoelmiddel, hoogste omzet binnen de groep Etos, DA en overige zelfstandige drogisten. Bron IQVIA, MAT 09 2021

Nooit meer
snurken

Unieke formule
tegen zweetvoeten
Pedifresh zweetvoetenspray
Pedifresh is een effectief tweefasen kuursysteem dat niet
alleen de geur bestrijdt, maar ook voorkomt dat die
terugkomt. Werking gegarandeerd!

health|wellness|well-being
Bekijk het gehele Trophax assortiment op: www.trophax.eu
(020) 823 61 10 | info@trophax.eu

SleepPro Self-Fit snurkbeugels
Een compleet assortiment, bewezen veilig en effectief.

analyse

Keuringsraad:

Traject op maat voor
grote websites

D

oor corona stijgt de verkoop van
gezondheidsgerelateerde producten. Een toenemend aantal
bedrijven met websites of webshops wil de content voor deze producten
preventief laten toetsen. De Keuringsraad
startte onlangs voor grote websites en
webshops een project, waarin het traject
naar een toelating er iets anders uitziet dan
tot nu toe.
De afgelopen jaren groeide de omvang van
online webwinkels met een groot assortiment zelfzorgproducten. Een deel van deze
producten valt binnen de werkingssfeer
van de normen in de Code voor de Publieksreclame voor Geneesmiddelen (CPG), de
Code voor de Publieksreclame Medische
zelfzorg Hulpmiddelen (CPMH) en de Code
voor de Aanprijzing Gezondheidsproducten
(CAG). Door corona zijn we bewuster bezig
met onze gezondheid en stijgt de verkoop
van gezondheidsgerelateerde producten.
Ook groeit de media-aandacht voor de gezondheidsclaims voor deze zelfzorgproducten. Consumenten stellen kritische vragen
en de klanten van de Keuringsraad Koag
Kag willen verantwoorde reclame maken.
Overheidsinstanties houden toezicht hierop
en zo zijn zij er zeker van dat de gebruikte
gezondheidsclaims voldoen aan de wet- en
regelgeving.

zij weten hoe zij kenbaar kunnen maken
dat er hard wordt gewerkt aan het behalen
van een toelating voor de website en/of
webshop. Met dit project probeert de Keuringsraad aan al deze behoeften invulling
te geven.

Screeningsfase

De raad introduceerde een screeningsfase
met voorbereidende handelingen, die
tijdens het beoordelingstraject en op de
lange termijn tijdwinst opleveren. Met een
screening checklist brengen zij de stand
van zaken rondom de opbouw, inhoud
en processen van de website/webshop in
kaart. De structuur van de website is belangrijk en de raad kijkt naar de kennis van
de betrokken medewerkers. Zij kunnen hun
kennis vergroten door een workshop te volgen. Dit levert voor en tijdens het beoordelingstraject tijdwinst op en bij het opstellen
en beoordelen van toekomstige uitingen.

Voor een sneller beoordelingstraject worden er duidelijke afspraken vastgelegd in
procedures en zijn er vaste aanspreekpunten in de processen.

Toelating

Alle afspraken tussen de Keuringsraad en
de klant worden schriftelijk vastgelegd
in een overeenkomst. Als aan het einde
van het screeningstraject blijkt dat aan de
gestelde voorwaarden wordt voldaan, dan
geeft de Keuringsraad een voorlopige toelating af voor de duur van het daaropvolgend
beoordelingsproces gekoppeld aan een
tijdspad. Zodra de hele website is gekeurd,
wordt het voorlopige toelatingsnummer
omgezet in een definitieve toelating. Inmiddels is een pilot gestart met een aantal
klanten.

Het project

Voor de Keuringsraad betekent dit een
toename in de omvang van aanvragen en
meer werk. En dus is het noodzakelijk om
nog efficiënter te werken. Daarom startte
de raad onlangs met een nieuw project voor
het beoordelen van grote websites en webshops. Klanten willen meer regie hebben
over het maken van verantwoorde reclame,
een grotere betrokkenheid in het beoordelingstraject en de doorlooptijd en kosten op
lange termijn beperkt houden. Ook willen
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actueel

De stand van zaken

Herstel bij de drogist zet door,
supermarkt wint terrein in zelƒzorg
Careality informeert u periodiek via IRI over de marktontwikkelingen in de drogisterijsector en de
concurrerende positie ten opzichte van de supermarkt op drogmetica. Dit keer: de status van de
drogisterij-omzet tot en met oktober 2021.

“W

e zien dat de drogist dit jaar haar aandeel
binnen lichaamsverzorging weer voorzichtig terugwint op het supermarktkanaal.
Dit is voor het sterker stijgende zelfzorgsegment niet het geval. Bijzonder, omdat de supermarkten noodgedwongen een aantal allopathische (UAD-) zelfzorggeneesmiddelen
uit de schappen moesten halen. Pijnstillers staan zwaar in het
rood, maar de supermarkt haalt de groei uit diagnostica en voet& wondverzorging. Dit zijn ook de groepen waarin de drogist het
goed doet. VMS staan tot en met oktober bij de drogist nog licht
in de plus. Hier vergelijken we dus met de hamsterperiode (w12/13
-2020) van vorig jaar.
Verder zien we dit jaar weer een ‘gewoon’ verkoudheidspiekje de
laatste maanden. IRI concludeert dat de drogist meer last had van
de lockdowns omdat de consument het liefst zo min mogelijk winkels bezocht. We zien nu positieve effecten omdat iedereen weer
op pad mocht. Diagnostica is een vitale groep geworden. Zelftesten
worden op dit moment zowel bij de drogist als bij de supermarkt
bij de kassa verkocht.
Deze bijdrage wordt verzorgd door
Eefje Biemans van IRI en Joop Rutte van Info2Action
IRI Infoscan verricht onder andere representatieve registraties van de scanningverkopen bij drogisterijen en supermarkten en combineert deze data met
voorspellende analyses. IRI is een wereldwijde, toonaangevende speler voor ondernemingen in FMCG, health & persoonlijke verzorging en retailers.

Verkiezing Beste Zelfzorgadviseur
De verkiezing tot Beste Zelfzorgadvsiseur 2022 is in volle gang. 120 (assistent-) drogisten hebben zich weer aangemeld voor de verkiezing. Op dit moment vinden de online
toetsen plaats. Doe je mee? Let er dan op dat je alle toetsen maakt.
Na 7 december worden de halve finalisten bekend. Doe je niet mee maar heb je wel
een passie voor zelfzorgadvisering? Schrijf je dan volgend jaar in voor deze verkiezing!

20

Careality december 2021

nieuws

Door drogisten, voor toekomstige drogisten

Nieuwe vakopleiding
drogist van start
Begin 2022 gaan nieuwe vakopleidingen Verkoop in de Drogisterij, Assistent-drogist en Drogist van start.
Een initiatief van Centraal Bureau Drogisterijbedrijven (CBD) dat al sinds 2016 met veel succes digitale
nascholingscursussen voor de (assistent-) drogist aanbiedt. Vakopleidingen door drogisten, voor
toekomstige drogisten dus.
te kst

Centraal Bureau Drogisterijbedrijven

D

oor de coronacrisis staat de toegevoegde waarde van de
drogist en het werken in de drogisterij volop in de schijnwerpers. Steeds meer mensen weten de drogist te vinden
met vragen over gezondheid.

Zinvol, praktisch én leuk

Daarom is het goed dat er een nieuwe vakopleiding komt die wordt
gemaakt door de drogisterijsector zelf. Een digitale én praktische opleiding, die recht doet aan de unieke positie van de drogist als retailer
met een maatschappelijke rol als adviseur in gezondheid. Een opleiding met veel aandacht voor didactiek en met persoonlijke begeleiding waar nodig. Want leren moet zinvol, praktijkgericht én leuk zijn.
Het initiatief voor een nieuwe opleiding voor de verkoop en terhandstelling van zelfzorggeneesmiddelen via de drogist is dan ook van
het Centraal Bureau Drogisterijbedrijven, de koepelorganisatie in de
drogisterijsector en het kenniscentrum op het gebied van zelfzorg.

Persoonlijke begeleiding

Jos Jongstra, directeur CBD: “Wij weten als geen ander welke ontwikkelingen er zijn in de markt, wat er speelt rondom het thema gezondheid en wat er allemaal komt kijken bij het werken en het adviseren in
de dagelijkse praktijk. De opleidingen zullen altijd actueel zijn en we
hebben extra aandacht besteed aan de inrichting: actuele situaties
uit de praktijk, filmpjes, en waar nodig een coach voor persoonlijke
begeleiding. Met verschillende didactische methodes en interactieve werkvormen bereiden we de student voor op het examen van
Stichting Pharmacon en maken we de student klaar voor het werk in
de drogist. Zo voegen we echt iets toe aan het bestaande aanbod van
opleidingen.”

Verantwoorde zorg

Het CBD is een bekende speler als het om scholing gaat. Sinds 2016
vormen de digitale nascholingscursussen Zorg dat je Bijblijft hét platform waar zo’n 10.000 (assistent-)drogisten samen komen. Met deze
nascholing kunnen de deelnemers de wettelijk vereiste verantwoorde
zorg, door de branche vertaald in de Nederlandse Drogisten Norm
(NDN), in de praktijk brengen.
Jos Jongstra: “Regelmatig vragen werkgevers, bedrijven en deelnemers
aan de nascholing waarom wij geen vakopleiding aanbieden. Aan die
grote vraag komen we nu tegemoet. De jarenlange ervaring met nascholing hebben we natuurlijk meegenomen in de ontwikkeling van
deze nieuwe vakopleiding Verkoop in de Drogisterij, Assistent-drogist
en Drogist.”
De nieuwe vakopleiding start in het eerste kwartaal van 2022.

Centraal Bureau Drogisterijbedrijven / www.drogistensite.nl / www.erkendspecialistinzelfzorg.nl / info@cbd-maarssen.nl / @CBDdrogisterij
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Wij zijn blij en trots dat Louis Widmer weer bij de genomineerden hoort!
Dit keer met onze Micellaire Reinigingslotion in een nieuwe categorie: de Endurance Award.
Met deze lotion bieden wij de consument een product met 3-in-1 reiniging en dus veel
gemak. Dit product is een geweldige aanvulling in ons assortiment. Mede door jullie positieve
adviezen is het een perfecte kennismaking met ons merk.

Voor meer informatie bel (0183) 646600, info.nl@louis-widmer.com, www.louis-widmer.nl
Louis Widmer is partner van het Huidfonds. (www.huidfonds.nl)

#Ads_Careality_Award-Adv_240x162.indd 1

22-11-2021 11:08

Bedankt voor jullie stem en
vertrouwen in onze producten.
Jullie positieve adviezen
hebben deze introductie zeer
succesvol gemaakt.

Louis Widmer niet één, maar twee keer genomineerd!
Ook onze Pro-Active Cream Light is genomineerd in de nieuwe categorie: de
Endurance Award. Met deze lichte, niet vette nachtcrème richten wij ons op de
doelgroep met een gemengde en vette huid. Bedankt voor jullie vertrouwen in onze
producten. Jullie positieve adviezen hebben dit product zeer succesvol gemaakt.

Voor meer informatie bel (0183) 646600, info.nl@louis-widmer.com, www.louis-widmer.nl
Louis Widmer is partner van het Huidfonds. (www.huidfonds.nl)
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Betalingsonmacht?

Denk aan een tijdige melding bij
het pensioenfonds
Voor de pensioenregeling is de drogisterijbranche aangesloten bij het Pensioenfonds
Detailhandel dat zorgdraagt voor de inning van de pensioenbijdragen op grond van de Wet
verplichte deelneming in een bedrijfstakpensioenfonds 2000 (Wet Bpf 2000).

Rechtsgevolg tijdige melding

De rechtspersoon is verplicht om direct
mededeling te doen aan het pensioenfonds
wanneer de betaling van pensioenbijdragen niet mogelijk is. Als er op juiste wijze
is voldaan aan deze meldingsplicht, dan is
een bestuurder slechts in privé aansprakelijk
indien aannemelijk is dat het niet betalen
van pensioenbijdragen het gevolg is van aan
hem te wijten kennelijk onbehoorlijk bestuur
in de voorafgaande drie jaar. In geval van een
tijdige melding betalingsonmacht, is er een
hoge drempel voor persoonlijke aansprakelijkheid van de bestuurder van de rechtspersoon tegen het pensioenfonds.

Rechtsgevolg geen tijdige melding

Wanneer niet voldaan is aan de meldingsplicht, dan is de bestuurder van de rechtspersoon privé aansprakelijk in relatie tot het
pensioenfonds en wordt zelfs op basis van de
wet vermoed dat de niet-betaling van de pensioenbijdragen aan hem is te wijten. Alleen
als de bestuurder aannemelijk maakt dat het
niet aan hem te wijten is, wordt de weerlegging van dit wettelijk vermoeden toegelaten.
Een beroep van de bestuurder op de weerlegging van dit wettelijk vermoeden zal in veel
gevallen niet slagen, omdat iedere bestuurder bevoegd en verplicht is om te zorgen voor
een tijdige melding betalingsonmacht. De

meldingsplicht is ook van toepassing op een
voormalig bestuurder tijdens wiens bestuur
de pensioenschuld is ontstaan. Een ex-bestuurder kan wél verweer voeren tegen het
wettelijk vermoeden van aansprakelijkheid
zonder dat hij aannemelijk hoeft te maken
dat het niet aan hem is te wijten dat er geen
melding is geweest.

Hoe melden?

Het Besluit meldingsregeling Wet Bpf 2000
geeft aan hoe de betalingsonmacht gemeld
moet worden bij het pensioenfonds: schriftelijk en wel uiterlijk veertien kalenderdagen
na de dag waarop de betaling van de pensioenbijdrage behoorde te zijn betaald. De
schriftelijke melding moet inzicht geven in de
omstandigheden die ertoe hebben geleid dat
de pensioenbijdrage niet kan worden betaald.
Met als doel dat het pensioenfonds op een
vroeg tijdstip op de hoogte raakt van de financiële moeilijkheden, zodat ze bijvoorbeeld
een betalingsregeling kan treffen.
Naast een tijdige en gemotiveerde melding
betalingsonmacht geldt ook de verplichting tot het verstrekken van inlichtingen op
verzoek van het pensioenfonds. De rechtspersoon is ook gehouden om het pensioenfonds
inzage te verlenen in de administratie van de
rechtspersoon.

Robbert Kraaijvanger is gespecialiseerd in
ondernemingsrecht en vastgoedrecht met
specifieke focus op bestuurdersaansprake
lijkheid en insolventierecht. Robbert is
praktisch en betrokken en heeft oog voor
de commerciële belangen van zijn cliënten
zowel binnen als buiten de rechtszaal.

Meer informatie?
Mr. drs. Robbert Kraaijvanger, Van Odijk
Advocaten te Utrecht
030-251 64 24,
rkraaijvanger@vanodijk.nl

Advies

Het is dus van essentieel belang om pensioenschulden tijdig, gemotiveerd en op
de voorgeschreven wijze te melden bij het
pensioenfonds ter voorkoming van een privéaansprakelijkheid van de bestuurder van de
rechtspersoon in relatie tot het pensioenfonds.

rkraaijvanger@vanodijk.nl

Als pensioenbijdragen onbetaald blijven,
kunnen bestuurders van commerciële rechtspersonen die wettelijk verplicht zijn om als
werkgever deel te nemen in een bedrijfstakpensioenfonds (veelal B.V.’s) in privé door het
pensioenfonds aansprakelijk worden gesteld
(artikel 23, Wet Bpf 2000). Het idee van de
wetgever was om misbruik van rechtspersonen tegen te gaan. Het melden van betalingsonmacht is een belangrijk onderdeel van
deze bestuurdersaansprakelijkheidsregeling.

“Het is van essentieel
belang om
pensioenschulden
tijdig te melden”
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Wat beweegt de internetshopper?
In de laatste Careality stond ik stil bij de rol die digitale media en devices reeds hebben op
de drogisterijsector. Zo zagen we dat er steeds meer volwassen Nederlanders regelmatig een
online drogisterij boodschap doen. De exacte aantallen van de internetverkoop in drogmetica
zijn lastig te achterhalen bij de verschillende partijen. Wel weten we hoeveel shoppers online
aankopen doen en wat zij besteden. En we kunnen analyseren wat de internetshopper drijft.
Allereerst natuurlijk die mooie devices. In het
straat-, horeca- en huisbeeld ontkom je er niet
aan dat er sprake is van een behoorlijke online
verslaving van de Nederlander. Volwassen
Nederlanders die (hinderlijk) hardop in een bos
of een bus met hun beste vriend of familielid
aan het kletsen zijn. Appende fietsers behoren
tot het straatbeeld, ondanks goedbedoelde
overheidsmaatregelen. En met Carplay spelen
wij automobilisten volgens de fietser ook
een beetje vals natuurlijk. Het gemak om een
bestelling te doen of even een bevestiging te
geven op je meest aangekochte boodschappen

“De journey start vaak bij
een huisarts, maar daarna
gaat de praktijkdeur dicht
en de zoektocht verder”

via je I-Phone of Samsung is enorm
toegenomen. Je moet bijna uitkijken dat je niet
per ongeluk de verkeerde knop aanraakt.

Online journey

De online shopperjourney doet de traditionele
vorige eeuwse journeys steeds meer
vervagen naar de geschiedenisboekjes.
Mijn zoon die promotieplanner is bij een
grote supermarktorganisatie, zal het niet
helemaal met me eens zijn, maar de folder
lijkt een achterhoedegevecht aan het worden.
Kijk eens naar de voorraad shampoo- of

WELLNESS
AT HOME
Gun jezelf een ultieme wellness beleving in je
eigen badkamer met de Foaming Shower Gel
van Therme. Het luxe doucheschuim biedt je een
moment van pure ontspanning, een momentje
voor jezelf om even helemaal weg te dromen.

column

lichaamsverzorging die je in de badkamer hebt
staan door al die acties; helemaal niet meer
nodig voor de shopper, maar wellicht nog wel
om de resultaten voor de retailer op peil te
houden of op te poetsen.
Op het gebied van gezondheid zien we nog
diepere overwegingslagen bij de Nederlander.
Zowel pijnstillers als VMS-producten worden
al door ruim 30% van de Nederlanders wel
eens online gekocht. Ook dit jaar zien we dat
als gevolg van vergrijzing en een overdadige
levensstijl de Nederlander vaker vastzit aan
de huisarts, via consulten en een blijvende
medicatie en natuurlijk vaak een nare klacht
(maar liefst 62% van de drogisterijbezoekers
zit hieraan vast in 2021).

Uit ons jaarlijkse onderzoek blijkt dat
ruim 30% ronduit ontevreden is over dit
huisartsenbezoek en nog eens 40% hier
op z’n minst gemengde gevoelens over
heeft. Men is nog steeds naarstig op zoek
naar een oplossing van de klachten na
een huisartsbezoek. De journey start dus
vaak bij een huisarts, maar daarna gaat de
praktijkdeur dicht en de zoektocht verder.
Met welke oefeningen, therapie, voeding,
huidverzorging of supplementen kan ik deze
klachten wel verminderen? Steeds vaker zie
je online aanbieders advies geven over je
eerste bestelling met suggesties er een ander
product bij te kopen of je te attenderen dat je
favoriete product nu met voordeel gekocht kan
worden.
Het is voor de drogist van belang dat hij hierop
inhaakt. Zo zag ik gisteren bij mijn online
bestelling van de Jumbo naast een aantal
leuke gratis biertjes (ze weten me te vinden)
de folder van de Hema. De database die
inmiddels lokaal is opgebouwd van de online
shopper, zou je bijvoorbeeld via google maps
kunnen inzetten ten behoeve van de lokale
winkelier. Ik ben een marketeer en die zijn er
genoeg in retail. Dus ik zie het allemaal met
bovengemiddelde belangstelling tegemoet!

Rood is beneden gemiddeld, blauw is boven gemiddeld

Aankoopmotivaties

De internetshopper komt iets vaker bij
een huisarts voor chronische klachten.
Ook bezocht deze shopper de laatste
twee jaar vaker een therapeut voor
medisch advies. Hoewel de folder nog
steeds een belangrijke rol speelt bij de
aankoopbeslissing (26%) zien we dat
internet als aankooptrigger belangrijker
is (37%). Aankoopprijs (iets anders dan
actieprijs!), de producteigenschappen en
de goede ervaringen met juist het favoriete product zijn de belangrijkste aankoopmotivaties (val de shopper dus niet
lastig met vergelijkbare andere merken).
De internetshopper is bovengemiddeld
tevreden over alle touchpoints, behalve
dan de huisarts.

Informatie 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

Na de huisarts
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DA Select:

Twee formules van Mosadex
Groep onder één dak
Mosadex Groep heeft onlangs een nieuw maatwerkconcept
gelanceerd. Hierbij wordt een compacte drogisterij in de apotheek

beeld

Rick Kloekke Fotografie

opgenomen zodat de apotheek een breder aanbod biedt aan
gezondheidsproducten. Zo zijn de formules volgens Mosadex
samen de zorgconsument het best van dienst. Service Apotheker
Dirk-jan Seckel deelt de eerste ervaringen.

V

anuit de Nederlandse Drogisterij Service (NDS) is hard gewerkt
aan een maatwerkconcept om de
combinatie tussen de apotheek en
drogisterij te versterken. Service Apotheker
Dirk-Jan Seckel was bereid dit nieuwe concept
te testen waardoor de combinatie van twee
formules van Mosadex Groep aangeboden
wordt aan de apotheekbezoeker.

De combinatie van formules

Apotheker Dirk-Jan Seckel is al geruime tijd
eigenaar van meerdere apotheken, ook van
Service Apotheek Het Raan gevestigd in
Raalte-Noord. Hij hoefde niet lang na te den-

ken toen hij benaderd werd door NDS voor
een samenwerking. NDS had vooronderzoek
gedaan in de wijk en alle data wezen erop
dat het gemis van een drogisterij in de buurt
groot was. “Sommige apotheeklocaties lenen
zich bij uitstek heel goed voor een uitbreiding van het drogisterijassortiment. Ik was al
langer op zoek naar hulp hierin dus het plan
van NDS kwam als geroepen en beviel mij.”
Voor hem was het juist een logische keuze
om naast de formule van Service Apotheek
ook te kiezen voor de DA-formule, in de vorm
van DA select. DA select is een compacte drogisterij die is opgenomen in een bestaande
winkel, ook wel een shop-in-shop genoemd.

Deze vorm bestaat al binnen verschillende
supermarkten, nog relatief nieuw is de samenwerking met een apotheek. “Ik vind beide
formules goed”, benadrukt Dirk-Jan. “De formule van Service Apotheek is leidend, daarom
is het fijn dat DA select een hybride vorm is
van een drogisterij. Met kleine aanpassingen
kan ik zo mijn drogisterijartikelen uitbreiden
zonder de basis van mijn Service Apotheek
te verliezen.” Volgens Dirk-Jan een win-winsituatie. Als apotheker krijgt hij vanuit NDS
hulp bij zijn handverkoop met een op maat
ontworpen drogisterij. Vanuit Service Apotheek biedt hij de klant de beste service en
beleving. En de klant zelf ervaart zo nog meer
gemak. Naast zorg en geneesmiddelen biedt
de apotheek een breder aanbod aan gezondheidsproducten.

Rust en overzicht binnen de
apotheek

Dirk-Jan nam ooit de apotheek over van zijn
vader met de boodschap dat ‘de apotheek belangrijk is, maar handverkoop net zo belangrijk’. Dat is ook een reden voor deze nieuwe
samenwerking. “Ik denk dat je prima zorg en
commercie kan combineren als apotheker.
Het gaat hand in hand. Apotheekmedewerkers krijgen training in het werken met het
nieuwe assortiment. En het assortiment is
niet branchevreemd, de producten sluiten
aan bij de zorg in de eerste lijn. Denk aan
wondverzorging, sportproducten, vitaminen,
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schapdragers

Moe? Vermoeid?
homeopathie en een stukje lichamelijke verzorging. En uiteraard ontvang ik informatie
over de juiste beprijzing, leuke acties, logische schappenplannen en hoe te spiegelen.”
De apotheek was toe aan een opfrisbeurt
geeft Dirk-Jan aan. Hij heeft zijn vier balies
vernieuwd en volledig ingericht volgens de
nieuwe visuele identiteit van Service Apotheek. “Dit gedeelte is zo ingericht dat mijn
assistenten zo efficiënt mogelijk kunnen
werken. De uitstraling geeft rust en overzicht.
DA select sluit op de huisstijl van Service Apotheek aan met een houten vloer. Uiteindelijk
is de beleving voor de patiënt stukken verbeterd en stapt hij een lichte en overzichtelijke
apotheek binnen.”

Voorbereiding op de zorg van
morgen

Dirk-Jan is zich bewust van het feit dat niet
iedere apotheek kan of wil kiezen voor DA
select. “Je moet hiervoor de ruimte hebben
en er moet onderzoek gedaan worden naar
de omgeving waar de apotheek zich bevindt.”
Maar hij verwacht wel dat deze samenwerking zich verder gaat uitbreiden naar andere
apotheken. Mede omdat DA select modulair
te integreren is binnen een apotheek. “Je
kan het zo groot of zo klein maken als je zelf
wenst. Verder verandert de vraag van de
zorgconsument en daarmee ons vak als apotheker. We verdiepen ons in complexere zorg
maar bieden ook meerwaarde in preventieve
zorg. Naast het online binden van de patiënt,
kan deze samenwerking ons ook verder helpen in de zorg van morgen.”

IJzer voor meer energie

Voel je je vaak moe of uitgeput? Dit kunnen tekenen
zijn van een ijzertekort. IJzer is een sporenelement
dat een belangrijke rol speelt bij de productie van
rode bloedcellen en dus bij het transport van zuurstof
door het bloed in het gehele lichaam. Bij een tekort
aan ijzer kun je je moe voelen, omdat elke cel van je
lichaam zuurstof nodig heeft om goed te kunnen
blijven functioneren.
Soms heb je in bepaalde levensfases extra ijzer nodig.
Ben je zwanger of geef je borstvoeding? Heb je vaak
een zware menstruatie? Ben je vegetariër of veganist?
Of ben je een actieve sporter? In al deze situaties
kan je wel wat extra ijzer gebruiken. Kies voor een
ijzersupplement met ijzer in bivalente vorm, waardoor
het zeer makkelijk op te nemen is door het lichaam.
IJzer draagt bij tot de normale vorming van rode bloedcellen en hemoglobine. Vitamine
C bevordert de opname van ijzer in het bloed. Daarom is het aan te bevelen voor een
voedingssupplement te kiezen met ijzer én vitamine C.
IJzer activeert de natuurlijke energie in je lichaam.
Hübner IronVITAL® vloeibaar is een voedingssupplement met ijzer met een aangename
fruitsmaak, geschikt voor mensen in bepaalde levensfases, bijvoorbeeld zwangere vrouwen en
vrouwen die borstvoeding geven. Ook vrouwen met een zware menstruatie of vegetariërs of
veganisten en actieve, sportieve mensen kunnen vaak wat extra ijzer gebruiken.
Hübner IronVITAL® bevat het sporenelement ijzer in bivalente vorm, waardoor het zeer goed
opgenomen wordt door het lichaam. IJzer is nodig voor de productie van rode bloedcellen en
het transport van zuurstof naar alle organen en spieren in het lichaam. IJzer heeft daarnaast
een gunstige invloed op een normaal energieleverend metabolisme. Vitamine C in Hübner
IronVITAL® verhoogt de ijzeropname in het lichaam.
Hübner IronVITAL® is verkrijgbaar bij Holland Pharma.
Kijk voor meer informatie op Hollandpharma.nl

Volg Careality via twitter

en vind ons leuk op Facebook!
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care awards

Care Awards 2022:

Vernieuwers, uitdagers
en volhouders
Het Care Award Event 2022 is hét netwerk-event van het jaar voor leveranciers en retailers in de
drogisterijbranche. Ook dit jaar zijn er weer waardevolle en opvallende innovaties op de markt gezet. De
jury van de Care Awards, waarin alle drogisterijformules zijn vertegenwoordigd, zet samen met Careality
graag de beste innovaties, uitdagers en volhouders in de spotlights.
Jury-voorzitter Niek Schipper: “De Care
Awards gaan verder dan een uitreiking en
een feestje. Het is een samenwerking van
de gehele branche, die stilstaat bij onze bijzondere rol als drogist. Wij kunnen die rol
alleen goed invullen als er een goede band
is tussen retailer en leverancier. Dat bestaat
bij gratie van innovaties.”

Branchebreed gedragen

De Care Awards worden branchebreed
gedragen. In de jury is van elke drogisterijformule een directielid of een verantwoordelijke voor de inkoop vertegenwoordigd.
Zij bepalen samen met hun inkoopafdeling
en de andere deskundige juryleden de winnaars van de Care Awards. Daarbij wordt
niet alleen gekeken naar de producten met
de hoogste omzet, maar ook naar onder
meer de mate van innovatie, duurzaamheid, de ondersteuning van de expertise
van de drogist en samenwerking met de
branche. In 2022 wordt wederom een Challenger Award uitgereikt voor uitdagers die
de categorie op weten te schudden. Natuur-

lijk wordt ook de Oeuvre Award toegekend
aan een bedrijf dat al jarenlang hecht
samenwerkt met drogisten en de branche
ondersteunt met innovaties en kennisoverdracht.

Nieuw: de Endurance Award

Hoe presteren de innovaties van
voorgaande jaren eigenlijk op de lange
termijn? Welke producten hebben zich
blijvend bewezen? Nieuwsgierig naar
de volhouders? Lees verder op pagina 47
en stem mee.

Netwerk event

Het Care Award Event vindt plaats op 17
maart 2022 als de dan geldende coronaregels het toestaan. Het Care Award Event
wordt niet langer gecombineerd met de
uitreiking van de Beste Zelfzorgadviseur
van het CBD. De jury en de organisatie van
de Care Awards kiezen met nadruk voor
een live event, waarbij het netwerken in
een informele sfeer centraal staat. En de

Stem mee

Op de volgende pagina’s zie je het introductieoverzicht van 2021.
Uit al deze introducties worden de winnaars van de Care Awards gekozen.

Jouw stem is belangrijk!

Uit de favorieten van onze lezers ontstaat een selectie en de jury bepaalt
uit die shortlist de winnaars. Je kunt jouw stem eenvoudig uitbrengen
via www.careality.nl. Of gebruik het formulier achterin deze uitgave
en stuur dat naar Luteijn Trade Media, Oude Terborgseweg 175-04,
7004 DV Doetinchem of mail het naar redactie@careality.nl.
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verkiezing tot Beste Zelfzorgadviseur heeft
juist baat bij een hybride benadering, dus
zowel online als live, zodat zoveel mogelijk drogisterijmedewerkers aan kunnen
sluiten. We bedanken de Beste Zelfzorgadviseur voor de prettige samenwerking en
deelnemers: veel succes dit jaar!
De vakjury van de Care Awards bestaat uit:
• Niek Schipper, buying director A.S. Watson
Health & Beauty Benelux (juryvoorzitter)
• Matthieu Moons, directeur
Merchandising en Promo Etos
• Ruud van Munster, directeur NDS/DA,
Christa van Herk, unitmanager NDS/DA
• Jan Bouwman, directeur Holland Pharma
• Joop Rutte, directeur info2action
• Marloes Koenen, category manager
Unipharma
De organisatie en jury zijn verheugd dat
ook Unipharma zich heeft aangesloten bij
de jury van de Care Awards. De verkiezing
kan zo nog beter alle stemmen vanuit de
branche vertegenwoordigen.

introductieoverzicht 2021

BEAUTY

MAYBELLINE SKY HIGH
Naam leverancier:
L’Oreal Benelux
Tel: 023 549 9499
www.maybelline.nl
Datum introductie:
1 maart 2021

CARE COSMETICS
• Pupa Milano Made To Last Eyeliner
• Pupa Milano Wonder Cover Concealer
• Pupa Milano Vamp! Scented Nail Polish
• Pupa Milano Petalips
• Pupa Milano Wonder Me Foundation
• Pupa Milano I’m Sexy Lips
COTY		
• Perfume to Go Mexx & Bruno Banani
• Bruno Banani Relaunch
• Mexx Black Renovation
• DvB EdP Collection
• Max Factor Divine Lashes Black
• Max Factor Divine Lashes Black/Brown
• Max Factor Divine Lashes Waterproof
• Rimmel Wonder’Extension
• Sally Hansen Miracle Gel It Takes Two (div. kleuren)
HOLLAND PHARMA		
• Lavera Natural Glow Highlighter
• Lavera oogschaduwcreme
• Lavera Face & Body Shimmer
• Lavera Wenkbrauwpoeder
• Lavera Intense Matt lipstick
L’ORÉAL BENELUX		
• Maybelline Sky High Mascara

Unique Selling Points:
• Ga voor eindeloos lengte en
volume met de Maybelline Sky
High mascara voor wimpers met
een sky high impact
• Eindeloos lengte en natuurlijk
ogend volume
• Flexibele borstel die elke wimper bereikt
• Verrijkt met bamboe extract voor eindeloos lange wimpers,
zonder te verzwaren
• Geschikt voor gevoelige ogen
De Maybelline Sky High mascara is een lengte mascara die
daarnaast zorgt voor natuurlijk ogend volume. Het flexibele,
kunststof-borsteltje heeft de vorm van een punt zodat zelfs de
kleinste en kortste wimperhaartjes worden meegenomen. De
mascaraformule is verrijkt met bamboe extract voor eindeloos
lange wimpers, zonder de wimpers te verzwaren.
Verantwoordelijke marketing- en/of salesmanager:
Thom Molenkamp

GEZICHTSVERZORGING

BEIERSDORF		
• Nivea Cellular Luminous Anti-Spot
• Nivea Cellular 3-in-1 Cushions Eye
• Nivea Naturally Clean
• Labello Lip Oils
• Nivea Men Fresh (blik)
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CARE COSMETICS		
• RoC Multi Correxion Revive + Glow Vitamin C Gel Cleanser
• RoC Multi Correxion Revive + Glow Vitamin C Night Serum (capsules)
• RoC Multi Correxion Revive + Glow Anti Aging Unifying Cream Rich
• RoC Multi Correxion Revive + Glow Glow Gel Serum
• RoC Multi Correxion Revive + Glow Daily Serum
• RoC Multi Correxion Hydrate & Plump Night Serum Capsules
• RoC Multi Correxion Hydrate & Plump Daily Moisturizer SPF30
• RoC Multi Correxion Hydrate & Plump Eye Gel-Cream
• RoC Retinol Correxion Line Smoothing Max Hydration Cream
• AB Rosentau Mild Cleansing Milk
• AB Rosentau Protectional Facial Toner
• AB Rosentau Harmonizing Day Cream / Night Cream
• AB Rosentau Energizing Eye Cream
• AB Natu Collagen Hals & Dekolleté Serum
• AB Natu Collagen Volumen Lippenserum
• AB Natu Collagen Eye Serum
DR. HAUSCHKA / WALA		
• Dr. Hauschka Activerende Vloeibare Dagcréme
• Dr. Hauschka Balancerende Vloeibare Dagcréme
• Dr. Hauschka Kalmerende Vloeibare Dagcréme
• Dr. Hauschka Rozencréme
HENKEL 		
• Diadermine Lift+ Phytoretinol Day Cream / Night Cream 50ml
HOLLAND PHARMA		
• Lavera Pure Beauty 3 in 1 Wash Scrub Mask
• Lavera Pure Beauty Purifying Facial Toner
• Lavera Pure Beauty Pore Refining Moisturising Fluid
• Lavera Pure Beauty Anti spot gel
• Lavera Re-Energizing sleeping cream
• Lavera Re-Energizing oil elixir
• Lavera Re-Energizing oogcrème
• Lavera My Age Firming day cream
• Lavera My Age Regenerating night cream
• Lavera My Age Eye & Lip Contour Cream
• Lavera My Age Intensive oil serum
• Lavera Neutral oogcrème
• Lavera Neutral gezichtsmasker
PERRIGO		
• Biodermal Skin Booster Glow Serum
TRADE SENSE BV		
• Natura Siberica Wolf Power Super Toning face cream (for men only)
UNILEVER		
• Simple Waterboost

BIODERMAL SKIN BOOSTER GLOW SERUM
Naam leverancier:
Perrigo
Tel: 010 - 22 11 000
www.biodermal.nl
Datum introductie:
Q3, 2021
Unique Selling Points:
Biodermal Glow Serum
is een krachtige en hoog
geconcentreerde skin boosterformule. De effectieve
combinatie van vitamine
C en hyaluronzuur hydrateert intensief en gaat een
doffe huid en ongelijkmatige huidteint tegen. Het
serum vermindert de zichtbaarheid van donkere vlekjes en zorgt
voor een zachte, frisse en stralende huid. De lichte textuur wordt
gemakkelijk door de huid opgenomen en vormt een ideale basis
voor de dag- of nachtverzorging.

NATURA SIBERICA WOLF POWER SUPER TONING
FACE CREAM (MEN ONLY)
Naam leverancier:
Trade Sense BV
Tel: 076 - 763 0552
www.trade-sense.com
Datum introductie:
November 2020
Unique Selling Points:
Natura Siberica For Men Super Toning Face Cream is een verstevigende
gezichtscrème die speciaal is ontwikkeld voor mannen. Extract van Sakhalin
Limonnik en panthenol zijn Siberische
beroemde adaptogene planten die
samen een verjongend effect hebben.
Maakt de huid elastischer en geeft een
stralende tint. Natuurlijke Northern
Mint geeft een fris en levendig gevoel, minimaliseert zwelling en
roodheid van de huid. 100% taurine geeft de huid jeugdigheid en
kracht. Super verstevigende gezichtscrème “Wolf Power” is een
perfecte bescherming van de huid tegen stress, vermoeidheid en
ongunstige invloeden van buitenaf. De crème voedt intensief de
huid, verbetert de elasticiteit, verfrist de teint en geeft energie.
Verantwoordelijke marketing- en/of salesmanager:
Saskia Barbier (sales manager)

36

Careality december 2021

introductieoverzicht 2021

HAARVERZORGING

SHEA MOISTURE
Naam leverancier:
Unilever
Tel: 010 - 439 4911
www.unilever.nl
Datum introductie:
Week 15, 2021

HOLLAND PHARMA		
• Douce Nature Condtioner verzorgend Advocado
• Douce Nature Shampoo (div. var.)
• Lavera Basis sensitiv Shampoo Bar – Moisture & Care
• Lavera Shampoo Bar Freshness & Balance / Volume & Strength
REMARK GROEP		
• ZARQA Sensitive Hair Styling (div. var.)
• ZARQA Sensitive Scrubshampoo
UNILEVER 		
• Andrélon Hydratatie & Volume
• Andrélon Brunette Care
• Shea Moisture
• Andrélon Kleurmaskers

ANDRÉLON KLEURMASKERS

Unique Selling Points:
SheaMoisture. Expert
in krullen, met liefde
voor jou en je haar! Of je
haar nu curly, coily of wavy is en je op zoek bent naar langdurige
hydratatie, kruldefinitie of sterker haar, SheaMoisture is er om je
te helpen.
SheaMoisture biedt natuurlijke verzorging voor krullend haar. Al
onze producten zijn verrijkt met fairtrade Raw Shea Butter, wat
al generaties lang wordt gebruikt en bekend staat om intensieve
voeding, hydratatie en versterking van het haar. Daarnaast maken
we gebruik van natuurlijke ingrediënten zoals Coconut, Hibiscus
en Jamaican Black Castor Oil. Onze producten zijn vrij van siliconen, sulfaten en schadelijke minerale oliën.
Verantwoordelijke salesmanager:
Ian Wessling / Lisanne Dingjan

LICHAAMSVERZORGING

Naam leverancier:
Unilever
Tel: 010 - 439 4911
www.unilever.nl
Datum introductie:
Week 6, 2021
Unique Selling Points:
Andrélon kleurmaskers. Voor een tijdelijke kleuropfrisser & intensieve verzorging van je huidige haarkleur. De kleurmaskers zijn
verrijkt met kleurpigmenten, die niet in het haar trekken, voor het
versterken van je kleur en langer kleurbehoud, zonder je haar te
beschadigen. Deze verzorgende maskers, verrijkt met arganolie,
zorgen voor een tijdelijke touch-up van je huidige haarkleur en
geven je haar een natuurlijke glans en een zijdezacht gevoel. Zo
kun je langer van je mooie haarkleur genieten!(*)
Andrélon Kleurmaskers zijn geen haarverf of spoeling, dus bevatten 0% ammoniak en peroxide. Het resultaat is tot 3 wasbeurten
zichtbaar(*).
Verantwoordelijke salesmanager:
Ian Wessling / Lisanne Dingjan

BEIERSDORF		
• Nivea Sun Mineral
• Hidrofugal deodorant (merk lancering)
• Nivea Natural Good Shower
• Hansaplast Kids Sensitive pleisters
• Hansaplast merk relaunch
CARE COSMETICS		
• RoC Keops Sensitive Roll-on Deodorant
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DUTCH NATURAL HEALING		
• Clit Spray		
• Numb Spray
HENKEL		
• Fa Men Pure Showergel
• Fa Men Pure Deospray 150ml
• Fa Fresh & Free Mint Passion Fruit 250ml
• Fa Pure Freshness
• Fa Handsoap Hygiene & Fresh
HOLLAND PHARMA		
• Douce Nature Deo Roll On
• Idyl Handcrème
• Idyl Rozenglycerine
• Idyl Zalfgaasjes
• Lavera Body Cleansing Bar
• Lavera Deo Roll on
• Lavera Deo Spray
• Lavera Body Lotion
• Lavera Basis Sensitiv all round cream
• Lavera Basis Sensitiv all round handcream
• Lavera Repair Hand Cream
• Lavera Good Night 2in1 hand Cream and mask
• Lavera Sensitive sun spray
• Lavera Anti Aging sun spray
• Lavera Kids Sensitive sun lotion
• Idyl Likdoorn verwijderpleisters
KNEIPP NEDERLAND		
• Kneipp Good Night productrange
KUYPERS COSMETICS		
• Skoon Showerbar Fresh to the Max
• Skoon Showerbar Flower power
• Skoon Showerbar Nourishing into the Deep
• Skoon showerbar Soft&Sensitive
PK BENELUX		
• Lucovitaal Intieme deo
• Lucovitaal Kapot gewassen Handenmasker
• Lucovitaal Pigmentatie van de huid
REMARK GROEP		
• Therme Mystic Rose (div. var.)
• Glycerona 2-in1 Hygiënische handgel-crème
• Therme Natural Beauty douchegels (div. var.)
• BioOil Huidverzorgingsolie - 100% natuurlijk (60/125/200ml)
• Therme Hammam Bodybutter-to-Oil (1 sku)
• Therme Hammam Clay shower peeling (1 sku)
• Therme Zen by Night (div. var.)
• Therme Aqua Wellness (div. var.)
• Therme Shower Flower (div. var.)
• Glycerona Werkhanden handcrème
ROSESTA MEDICAL		
• FERTI·LILY Conceptie Cup
• FERTI·LILY Conceptie Gel
TRADE SENSE BV		
• Treaclemoon Wild Cherry Magic shower and bath gel
UNILEVER		
• AXE Recharge
• Vaseline Expert Care
• Zwitsal Bodymist
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KNEIPP GOOD NIGHT PRODUCTRANGE
Naam leverancier:
Kneipp Nederland BV
Tel: 030 - 281 3300
www.kneipp.com
Datum introductie:
Oktober 2021
Unique Selling Points:
Kneipp Good Night concept; ‘s Avonds ontspannen voor een goede
nachtrust. Een holistische benadering (totaal aanpak) vanuit cross
categorie gedachte; badolie, badschuim, douchegel, douchefoam,
body oil, geurkaars, sheetmask. Kneipp geeft je als ‘life coach’ met
haar producten op diverse momenten een beetje extra support.
Slaapproblemen is een veelvoorkomend onderwerp en heeft vele
oorzaken. Een goede invulling van een avondritueel staat bekend
als een belangrijke voorbereiding voor een ontspannen nachtrust.
De rustgevende, warme houtachtige geur met etherische olie van
Alpenden en Amyris zorgt voor ontspanning. Daarnaast zorgen
de producten voor ondersteuning van het nachtelijk herstel van
de huid. Op deze wijze kunnen 2 routines voor slaapvoorbereiding
compleet ingevuld worden. Een warm bad met sheetmask, geurkaars en huidverzorging na het bad. Of een doucheroutine waarbij
keuze uit gebruik van douchegel of douchefoam, geurkaars voor
een rustgevende sfeer in badkamer of slaapkamer en huidverzorging na het douchen met regenererende huidolie.
De formuleringen van de producten kenmerken zich door de werkzame plantaardige bestanddelen. De producten zijn Vegan, bevatten geen conserveringsmiddelen en geen silicone en minerale
oliën. De douchefoam is daarnaast sulfaatvrij (geen SLS/SLES).
Verantwoordelijke marketing- en/of salesmanager:
Petra Oonk- marketing manager en Renske Sprakel – senior
product manager

SKOON SOLID SHOWER BARS
Naam leverancier:
Kuypers Cosmetics
Tel: 035 - 695 7080
www.skooncosmetics.com
Datum introductie:
Maart 2021
Unique Selling Points:
• 100% Gecertificeerd natuurlijk (BDIH certificering)
• 100% Plastic vrij
• 100% Vegan
• CO2 neutraal geproduceerd
• Verpakkingen gemaakt van landbouwafval
• De mooiste ingrediënten voor een bereikbare prijs
Skoon, vernieuwende cosmetica, met respect voor onze planeet.
Samen maken we de wereld beter! Naast de showerbars heeft
skoon solid shampoos, conditioner, konjac sponges en accessoires.
Skoon, natuurlijk mooi, verantwoord verzorgd.

introductieoverzicht 2021

TREACLEMOON WILD CHERRY MAGIC SHOWER
AND BATH GEL

MONDVERZORGING

Naam leverancier:
Trade Sense BV
Tel: 076 - 763 0552
www.trade-sense.com
Datum introductie:
Augustus 2021
Unique Selling Points:
Treaclemoon shower and bath gel
vernieuwd van binnen én van buiten!
Producten met ingrediënten die ertoe doen, extracten op 100% natuurlijke basis én vegan formuleringen.
De fabelachtige geuren die je tegemoetkomen als je een fles
opent doen je direct verlangen naar een heerlijk warm bad of een
verfrissende douche.
Treaclemoon is er als eerste in geslaagd om haar flessen te maken
van 100% gerecycled plastic. Plastic dat wordt opgevangen in de
zee voordat het een probleem vormt in onze oceanen, Prevented
Ocean Plastic (POP). Wij vinden het belangrijk dat we beheren hoe
we het plastic gebruiken én vooral hergebruiken. Treaclemoon is
daar trots op en communiceert dit ook groot via haar vernieuwde
flessen.
Verantwoordelijke marketing- en/of salesmanager:
Saskia Barbier (sales manager)

ZWITSAL BODYMIST
Naam leverancier:
Unilever
Tel: 010 - 439 4911
www.unilever.nl
Datum introductie:
Week 36, 2021
Unique Selling Points:
Zwitsal Voor Jou Original Body Mist is een lichte en verfrissende
mist met de vertrouwde Zwitsal geur. De bodymist zorgt voor
een zachte, glanzende, heerlijk ruikende huid. Soms hebben we
gedurende de dag behoefte aan een heerlijk opfrismoment. Een
bodymist is daar uitermate geschikt voor. Op elk moment van de
dag zorgt de Zwitsal Voor Jou Original Body Mist voor een huid
die heerlijk ruikt!
Verantwoordelijke salesmanager:
Wesley van der Heiden / Bas Teske

COLGATE-PALMOLIVE		
• Colgate Elixir tandpasta
GSK CONSUMER HEALTH		
• Sensodyne Proglasur Mineral Boost Tandpasta
• Sensodyne Tandvlees bescherming
• Sensodyne Repair & Protect
• Sensodyne Repair & Protect Whitening
• Sensodyne Repair & Protect Extra Fresh
• Corega Pro Beugels & Bitjes Dagelijkse Reiniger
• Corega Pro Gebitsreiniger Tablet
HOLLAND PHARMA		
• Idyl Gebitsreinigingstabletten
• Lavera Neutral Tandpasta
REMARK GROEP		
• Jordan Green Clean opzetborstels
TROPHAX		
• SleepPro Knarsbitjes
TS HEALTH PRODUCTS		
• Himalaya Botanique Kids Toothpaste Clear Mint
• Himalaya Botanique Kids Toothpaste Bubble Gum

SENSODYNE PROGLASUR MINERAL BOOST TANDPASTA
Naam leverancier:
GSK Consumer Healthcare
Tel: 030 - 693 8100
www.sensodyne.nl/tandglazuur/proglasur/
Datum introductie:
Week 25, 2021
Unique Selling Points:
Sensodyne Proglasur Mineral Boost Tandpasta voor gevoelige
tanden helpt het tandglazuur te beschermen tegen de effecten
van voedingszuren, voorkomt verlies van glazuur en verbetert
de natuurlijke opname van mineralen om te helpen sterke, witte
tanden te behouden. De tandpasta beschermt tegen gaatjes,
zorgt voor een zachte witmakende werking tijdens het reinigen
en zorgt voor een frisse adem.
Mineral Boost is SLS-vrij en bevat geen sulfaten, kunstmatige
kleurstoffen, parabenen, triclosan of peroxide. De verpakking
bestaat uit recycled karton en de tube is recyclebaar. Sensodyne
proglasur wordt aanbevolen door tandartsen bij tanderosie.
Verantwoordelijke marketing- en/of salesmanager:
Aischa Hubald / Birgit ten Thij
Careality december 2021
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COREGA PRO BEUGELS &
BITJES DAGELIJKSE REINIGER
Naam leverancier:
GSK Consumer Healthcare
Tel: 030 - 693 8100
Datum introductie:
Week 28, 2021
Unique Selling Points:
Corega Pro Beugels & Bitjes Dagelijkse reiniger is de eenvoudige
oplossing voor het onderhoud van Beugels & Bitjes. Corega Pro
Beugels & Bitjes is een anti-bacteriële dagelijkse reinigingstablet,
het doodt 99,9% van de bacteriën die een slechte geur veroorzaken, vermindert vlekken en verkleuringen, zonder te krassen,
dankzij de Crystal Clear-technologie.
Pro Beugels & Bitjes is geschikt voor alle verwijderbare beugels en
bitjes, zoals transparante beugels, draadbeugels, nachtbeugels en
sportbitjes.
Verantwoordelijke brandmanager:
Janet Boonstra

VMS & GEZONDHEIDSPRODUCTEN

A. VOGEL		
• A. Vogel Oorsmeer Oordruppels
• A. Vogel Oogdruppels ontstoken ogen
• A. Vogel Ooggel extra hydratatie
• A. Vogel oogtabletten scherp blijven zien
• A. Vogel Junior Keelsiroop 100 ml
• A. Vogel Junior Neusspray 15 ml
• A. Vogel Junior Echinaforce + Vit. C kauwtablet 80 st.
BAYER		
• Canesten Gyno Balance Capsule
• Supradyn Weerstand Mix
DUTCH NATURAL HEALING		
• Back2Life CBD Olie
• Nasal Spray met CBD
• CBD Pleisters
GOLDEN NATURALS		
• Gingko Biloba Gold
• Multi Strong Gold Energy
HOLLAND PHARMA		
• Idyl voedingssupplementen (div. var.)
• Idyl Oogdruppels
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MEDZORG NEDERLAND		
• IcePower Active dubbel effect koud&warm
PK BENELUX
• Kalknagelpen
• Lucovitaal Multi A-Z 50+.
• Lucovitaal Multi A-Z 65+
• Lucovitaal Collageen 7 sachets
• Lucovitaal Magnesium Citraat Poeder 400 mg 60 sachets
• Probiotica kids tabletten
• Vitamine K2+D3
• Iberoplex
• MSC Visolie Omega 3 capsules
• Stemming Balans
PERRIGO
• Davitamon Nachtrust 3-in1
REMARK GROEP		
• Midalgan Spray (1 sku)
• DARO Easydrop Oogdruppels (Hydratatie / Hydratatie &
• AntiStaar (2 sku)
ROSESTA MEDICAL		
• FERTI·LILY Conceptie Cup
• FERTI·LILY Conceptie Gel
TROPHAX		
• SleepPro Snurkbeugels
TS HEALTH PRODUCTS		
• Membrasin Vision Vitality Oogspray 17ml
• Membrasin Vaginal Vitality Cream 30ml
VEMEDIA		
• Dagravit Multivitaminen Gummies
• Dagravit Vitamine D3 Gummies
• Dagravit Haar en Huid gummies
• Roter Vitamine C125 mg Gummies
• Roter Vitamine C 80 mg Gummies
• Shiepz Melatonine 3 en 5 mg
• Shiepzz Melatonine 3 en 5 mg kleinverpakking
• Valdispert Natural Sleep gummies
• Valdispert Healthy Sleep gummies
• Valdispert Relax & recharge gummies
• Valdispert Stress & Focus gummies

CANESTEN GYNO BALANCE CAPSULE
Naam leverancier:
Bayer Consumer Health BV
Tel: +31-297 - 28 06 66
www.canesten.nl / www.bayer.com/nl
Datum introductie:
Week 4, 2021
Unique Selling Points:
Behandelt de symptomen van Bacteriële Vaginose:
• Effectieve verlichting van onaangename vaginale geur en
afscheiding
• Werkt snel: vanaf de eerste toediening
• Milde samenstelling, natuurlijke werking in je lichaam
• Makkelijk in gebruik
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GOLDEN NATURALS GINKGO BILOBA1 GOLD

LUCOVITAAL SUPER COLLAGEEN 2500 MG 7 SACHETS

Naam leverancier:
Golden Naturals B.V.
Tel: 0499 - 440 222
www.goldennaturals.nl

Naam leverancier:
PK Benelux
Tel: +31 (0)413 - 253 338
www.lucovitaal.nl

Datum introductie:
1 oktober 2021

Datum introductie:
27 augustus 2021

Unique Selling Points:
• goed voor het geheugen1* en concentratievermogen1*
• goed voor de bloedsomloop1*
• optimaal opneembaar
• slechts 1 capsule per dag nodig

Unique Selling Points:
Het lichaamseigen Collageen behoudt de stevigheid en elasticiteit van de huid. Na het 25e levensjaar verandert de productie van
Collageen. De huid kan verouderen, rimpels kunnen ontstaan en
de huid kan slapper worden. Aan Lucovitaal Super Collageen 2500
mg is Vitamine C toegevoegd. Vitamine C is een antioxidant dat
helpt de cellen te beschermen tegen invloeden van buitenaf, zoals
zonlicht en vervuiling. Vitamine C is van belang voor de vorming
van collageen wat de huid verstevigt en goed is voor de normale
werking van de botten. Hyaluronzuur is een stof die van nature in
bindweefsel van de huid aanwezig is.

* Evaluatie gezondheidsclaim is lopende

Verantwoordelijke marketing- en/of salesmanager:
Jan-Dirk Troost

VALDISPERT STRESS & FOCUS
Naam leverancier:
Vemedia BV
Tel: 020 - 519 8300
www.valdispertgummies.nl
Datum introductie:
september 2021
Unique Selling Points:
Laagdrempelige, moderne én natuurlijke oplossing voor mental
wellbeing, met als doel nieuwe gebruikers naar de categorie te
trekken.
Je hebt veel op je bord, je wilt altijd alles geven en helder zijn.
Soms kun je een steuntje in de rug goed gebruiken. Valdispert
Stress & Focus gummies bevatten een unieke mix van een
kruid, vitamine en GABA. Ze helpen je rustig, gefocust en
geconcentreerd te blijven.
Unieke eigenschappen:
• Rhodiola (95mg) helpt je rustig en gefocust te blijven tijdens
stressmomenten
• Vitamine B11 (50mcg) helpt je geconcentreerd en helder te
blijven. Draagt bij aan je leerprestaties
• Bevat daarnaast GABA dat van nature in power groenten zit
zoals broccoli en spinazie
• Lekkere gummies, die ook nog goed voor je zijn
• Geen kunstmatige toevoegingen
• Geven geen gewenning
Verantwoordelijke marketing- en/of salesmanager:
Chantal Kuhnen

Verantwoordelijke marketing- en/of salesmanager:
Karlijn Gerrits

LUCOVITAAL MAGNESIUM CITRAAT
POEDER 400 MG
60 SACHETS
Naam leverancier:
PK Benelux
Tel: +31 (0)413 - 253 338
www.lucovitaal.nl
Datum introductie:
8 oktober 2021
Unique Selling Points:
Wij hebben aan onze Magnesiumcarbonaat citroenzuur toegevoegd, wat het drankje een frisse smaak geeft en waardoor het,
na oplossing in water, verandert in Magnesiumcitraat; een goed
opneembare vorm van Magnesium. Hierdoor krijg je met slechts
1 glas 400 mg Magnesiumcitraat binnen. Magnesium speelt een
rol bij het behouden van soepele spieren en bij de botaanmaak.
Tevens heeft het een positieve invloed op de werking van het
zenuwstelsel en draagt het bij aan de geestelijke veerkracht.
Daarnaast bevat deze formule Vitamine B6. Vitamine B6 helpt
vermoeidheid te verminderen.
Verantwoordelijke marketing- en/of salesmanager:
Karlijn Gerrits
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LUCOVITAAL VITAMINE K2 75 MCG 60 CAPSULES

LUCOVITAAL MSC VISOLIE OMEGA 3 CAPSULES

Naam leverancier:
PK Benelux
Tel: +31 (0)413 - 253 338
www.lucovitaal.nl

Naam leverancier:
PK Benelux
Tel: +31 (0)413 - 253 338
www.lucovitaal.nl

Datum introductie:
19 oktober 2021

Datum introductie:
12 juli 2021

Unique Selling Points:
Bevat een goed opneembare vorm van Vitamine K2: Menaquinone-7 uit natto-extract (gefermenteerde soja-kiem plant). Vitamine
K2 draagt bij aan een goed verloop van de bloedstolling, het
behoud van sterke botten en is van belang voor de opname van
Calcium in de botten / het botweefsel.
Verantwoordelijke marketing- en/of salesmanager:
Karlijn Gerrits

Unique Selling Points:
MSC Super Visolie Omega 3 bevat een hoge dosering Omega 3,
waarvan 30% EPA en 20% DHA. De Omega 3 vetzuren EPA en
DHA zijn goed voor het hart (een gunstig effect wordt verkregen
bij een dagelijkse inname van 250 mg EPA en DHA). Bovendien
is DHA goed voor de hersenfunctie en het gezichtsvermogen
(een gunstig effect wordt verkregen bij een dagelijkse inname
van 250 mg DHA). De Visolie wordt gemaakt van 100% MSC
gecertificeerde vissen en de capsule van 100% visgelatine.

ROTER VITAMINE C 80MG GUMMIES

Verantwoordelijke marketing- en/of salesmanager:
Mariska Rieken

Naam leverancier:
Imgroma BV
Tel: 020 - 519 8300
www.roter.nl
Datum introductie:
Week 21, 2021
Unique Selling Points:
Roter is al jaren de onbetwiste marktleider binnen Vitamine C. Afgelopen
jaar (2020) verkochten we meer dan
10 miljoen verpakkingen en in menig
keukenkastje is de vertrouwde gele
pot met zwarte deksel te vinden. Als marktleider vinden wij het
belangrijk innovatieve producten te ontwikkelen die de categorie verder versterken. Zo introduceerde Roter dit jaar vitamine C
80mg gummies speciaal voor kinderen vanaf 3 jaar. Gummies zijn
namelijk helemaal on trend en een leuke, lekkere en gemakkelijke
manier om je dagelijkse portie vitamine C binnen te krijgen. Met
de introductie trekken we nieuwe, jongere gebruikers naar de
categorie en het merk. Ook verwachten we dat bestaande Roter
gebruikers overstappen naar deze trendy nieuwe vorm. Omdat de
prijs van een gummie wat hoger ligt dan een kauw of bruis tablet
creëren we meer waarde voor de categorie en het merk Roter.
Unieke eigenschappen:
• Vitamine C ondersteunt de natuurlijke weerstand
• 80 mg vitamine C per gummie
• Speciaal ontwikkeld voor kinderen vanaf 3 jaar
• De zachte gummi beertjes hebben een lekkere frisse citroensmaak.
Verantwoordelijke marketing- en/of salesmanager:
Leontien Koster
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MEMBRASIN VISION VITALITY OOGSPRAY
Naam leverancier:
TS Health Products
Tel: 0341 - 462 121
www.membrasin.nl
Datum introductie:
1 maart 2021
Unique Selling Points:
De oplossing voor droge
ogen zonder te druppelen. Een klinisch bewezen
oogspray dat droge ogen
vermindert. Door op de gesloten oogleden te sprayen kan de
micro-emulsie zijn werk doen. Met als werkzame ingrediënten
duindoornbesolie en hyaluronaat, zonder conserveringsmiddelen en zonder alcohol en is volledig veganistisch. Geschikt voor
contactlens dragers, gevoelige ogen en met oogmake-up. Deze
verpakking bevat maar liefst 300 sprays.
Brede toepassing: geschikt voor mensen die droge ogen ervaren
door beeldschermgebruik, verwarming of airconditioning, vrouwen in en na de overgang, Sjögren patiënten, enz. Voor het beste
resultaat in combinatie met de bekende Membrasin duindoornbesolie capsules gebruiken.
Verantwoordelijke marketing- en/of salesmanager:
Thea Rozendaal
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DAGRAVIT MULTIVITAMINEN GUMMIES

DAGRAVIT VITAMINE D3 GUMMIES

Naam leverancier:
Vemedia BV
Tel: 020 - 519 8300
www.dagravit.nl

Naam leverancier:
Vemedia BV
Tel: 020 - 519 8300
www.dagravit.nl

Datum introductie:
Q3, 2021

Datum introductie:
Q3, 2021

Unique Selling Points:
Haal alles uit je dag met Dagravit Multivitaminen Gummies.
Lekkere gummies met bosvruchten smaak. Deze gummies
bevatten een mix van vitaminen, mineralen, plantenextracten
en andere nutriënten, als aanvulling op je dagelijkse voeding. Ze
bevatten Vitamine A, B6, B11, B12, C en D en het mineraal Zink om
je afweersysteem te ondersteunen.
• Ondersteunt je afweersysteem
• Geen toegevoegde suikers*
• Geschikt voor veganisten
• Op plantaardige basis
• Lekkere bosvruchten smaak
• Dosering: 1 gummie per dag
• Inhoud 60 gummies voor €14,99

Unique Selling Points:
Haal alles uit je dag met Dagravit Vitamine D3 20 μg Gummies.
Lekkere gummies met sinaasappel smaak. Dagravit Vitamine D3
20 μg gummies, zijn speciaal ontwikkeld om in een verhoogde
behoefte van vitamine D3 te voorzien. Vitamine D3 is goed voor je
weerstand.
• Goed voor je weerstand
• Geen toegevoegde suikers*
• Geschikt voor vegetariërs
• Op plantaardige basis
• Lekkere sinaasappel smaak
• Dosering: 1 gummie per dag
• Inhoud 60 gummies voor €13,99

* bevat alleen van nature aanwezige suikers

Verantwoordelijke marketing- en/of salesmanager:
Leontien Koster

DAGRAVIT HUID EN HAAR GUMMIES
Naam leverancier:
Vemedia BV
Tel: 020 - 519 8300
www.dagravit.nl
Datum introductie:
Q3, 2021
Unique Selling Points:
Haal alles uit je dag met Dagravit Haar en Huid vitaminen Gummies. Lekkere gummies met frambozen smaak. Haar en Huid
vitaminen gummies zijn speciaal ontwikkeld voor het behoud
van een gezonde huid en glanzend haar, dankzij biotine en zink.
Dagravit Haar en Huid vitaminen gummies werken van binnenuit
en laten je van buiten stralen!
• Glazend haar en een gezonde huid
• Geen toegevoegde suikers*
• Geschikt voor veganisten
• Op plantaardige basis
• Lekkere frambozen smaak
• Dosering: 2 gummies per dag
• Inhoud: 60 gummies voor €15,99

* bevat alleen van nature aanwezige suikers

Verantwoordelijke marketing- en/of salesmanager:
Leontien Koster

LUCOVITAAL IBEROPLEX
Naam leverancier:
PK Benelux
Tel: +31 (0)413 - 253 338
www.lucovitaal.nl
Datum introductie:
26 augustus 2021
Unique Selling Points:
Iberoplex® is een kruidenformule dat
een combinatie van Kurkuma, Pepermunt, Zoethoutwortel, Iberis Amara en
6 andere kruiden bevat. Iberoplex® is goed voor Maag en Darm.
Pepermunt helpt bij een vol gevoel in de maag en ondersteunt de
spijsvertering.
* Gezondheidsclaims in afwachting van Europese toelating.

Verantwoordelijke marketing- en/of salesmanager:
Eva v.d. Elzen

* bevat alleen van nature aanwezige suikers

Verantwoordelijke marketing- en/of salesmanager:
Leontien Koster

Careality december 2021

43

introductieoverzicht 2021

ROTER VITAMINE C 125 MG GUMMIES

VALDISPERT HEALTHY SLEEP

Naam leverancier:
Imgroma BV
Tel: 020 - 519 8300
www.roter.nl

Naam leverancier:
Vemedia BV
Tel: 020 - 519 8300
www.valdispertgummies.nl

Datum introductie:
Week 21, 2021

Datum introductie:
Mei 2021

Unique Selling Points:
Roter is al jaren de onbetwiste marktleider binnen Vitamine C. Afgelopen
jaar (2020) verkochten we meer dan
10 miljoen verpakkingen en in menig
keukenkastje is de vertrouwde gele
pot met zwarte deksel te vinden. Als marktleider vinden wij het
belangrijk innovatieve producten te ontwikkelen die de categorie
verder versterken. Zo introduceerde Roter dit jaar 125mg vitamine
C gummies voor volwassenen en kinderen vanaf 8 jaar. Gummies zijn namelijk helemaal on trend en een leuke, lekkere en
gemakkelijke manier om je dagelijkse portie vitamine C binnen te
krijgen. Met de introductie trekken we nieuwe, jongere gebruikers
naar de categorie en het merk. Ook verwachten we dat bestaande
Roter gebruikers overstappen naar deze trendy nieuwe vorm.
Omdat de prijs van een gummie wat hoger ligt dan een kauw of
bruis tablet creëren we meer waarde voor de categorie en het
merk Roter.

Unique Selling Points:
Laagdrempelige, moderne
én natuurlijke oplossing voor
mental wellbeing, met als doel
nieuwe gebruikers naar de
categorie te trekken.
Je lichaam laadt zich op tijdens
de nacht om overdag weer te
kunnen bruisen van energie.
Valdispert Healthy Sleep gummies bevatten een unieke mix van
kruiden en een vitamine. Ze helpen je bij een gezonde nachtrust
en ondersteunen je weerstand en energieniveau. Je wordt stralend wakker.

Unieke eigenschappen:
• Vitamine C ondersteunt de natuurlijke weerstand
• 125 mg vitamine C per gummie
• Zachte gummies met frisse citroensmaak
• Speciaal ontwikkeld voor volwassenen en kinderen vanaf 8 jaar
Verantwoordelijke marketing- en/of salesmanager:
Leontien Koster

SHIEPZ HOOGGEDOSEERDE MELATONINE 3 EN 5 MG
Naam leverancier:
Vemedia BV
Tel: 020 - 519 8300
www.shiepz.nl
Datum introductie:
Maart 2021
Unique Selling Points:
• Voor kortdurende behandeling van jetlag bij volwassenen
• Elk tablet bevat 3mg of 5mg melatonine
• 30 tabletjes per verpakking
OOK IN PROBEERVERPAKKING VAN 10 STUKS
Verantwoordelijke marketing- en/of salesmanager:
Chantal Kuhnen
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Unieke eigenschappen:
• Passiebloem (100mg) geeft ontspanning en een goede nachtrust
• Echinachea (25mg) voor ondersteuning van immuniteit
• Vitamine C (40mg) ondersteunt je weerstand en energieniveau
• Bevat daarnaast Griffonia met 5HTP en vlierbloesemextract
• Lekkere gummies, die ook nog goed voor je zijn
• Geen kunstmatige toevoegingen
• Geven geen gewenning
Verantwoordelijke marketing- en/of salesmanager:
Chantal Kuhnen

DAVITAMON NACHTRUST 3-IN-1
Naam leverancier:
Perrigo
Tel: 010 - 22 11 000
www.davitamon.nl
Datum introductie:
Q2, 2021
Unique Selling Points:
Davitamon Nachtrust 3-in-1 ondersteunt drie verschillende
aspecten van het behoud van een goede nachtrust: het helpt
om sneller in slaap vallen, is goed voor de slaapkwaliteit en helpt
om uitgerust wakker te worden*. De formule bevat hiervoor een
combinatie van natuurlijke extracten van valeriaan, passiebloem,
slaapmutsje, hop en melisse.
* evaluatie gezondheidsclaim is lopende

introductieoverzicht 2021

VALDISPERT RELAX & RECHARGE

ZELFZORG / OTC

Naam leverancier:
Vemedia BV
Tel: 020 - 519 8300
www.valdispertgummies.nl
Datum introductie:
Mei 2021
Unique Selling Points:
Laagdrempelige, moderne
én natuurlijke oplossing voor
mental wellbeing, met als
doel nieuwe gebruikers naar
de categorie te trekken.
Heb je een drukke tijd en voel
je je vermoeid? Zorg dan goed
voor jezelf. We kunnen
allemaal wel eens wat extra aandacht gebruiken. Voor die
momenten is er Valdispert Relax & Recharge gummies met een
unieke mix van kruiden en een vitamine. De gummies helpen je
te ontspannen en weer fitter te voelen. Dat is pas relaxed!
Unieke eigenschappen:
• Kamille (150mg) helpt je te ontspannen
• Vitamine B11 (200mcg) deze vitamine draagt bij aan extra
energie bij vermoeidheid, helpt om je fitter te voelen en helpt je
geestelijke veerkracht te geven
• Lekkere gummies, die ook nog goed voor je zijn
• Geen kunstmatige toevoegingen
• Geven geen gewenning
Verantwoordelijke marketing- en/of salesmanager:
Chantal Kuhnen

LUCOVITAAL MULTI A-Z 180 TABLETTEN
Naam leverancier:
PK Benelux
Tel: +31 (0)413 - 253 338
www.lucovitaal.nl
Datum introductie:
25 oktober 2021
Unique Selling Points:
Deze Multi is specifiek afgestemd op de behoeftes van mannen
en vrouwen en heeft een gunstige invloed op de algehele
gezondheid en vitaliteit. Magnesium is goed voor de werking van
de spieren, Calcium ondersteunt het energieniveau en Vitamine C
zorgt mede voor een goede weerstand.
Verantwoordelijke marketing- en/of salesmanager:
Karlijn Gerrits

A. VOGEL		
• A. Vogel Junior Vallen en Stoten crème
• A. Vogel Junior Droge Plekjes crème
• A. Vogel Hooikoorts Neusspray
• A. Vogel Echinaforce junior griep tabletten 120st.
ALPINE NEDERLAND 		
• Alpine Sleep Deep Slaap Oordoppen
BAYER		
• Bepanthen Handcrème
PERRIGO		
• Bronchostop Direct Nacht 5-in-1
REMARK GROEP		
• Midalgan Spray (1 sku)
TS HEALTH PRODUCTS		
• Sambucol Baby poeder sachets 14 st.
VIATRIS (MYLAN BV)		
• Carelastin

ALPINE SLEEPDEEP SLAAP OORDOPPEN
Naam leverancier:
Alpine Nederland BV
Tel: 0346 - 33 33 50
www.alpine.nl
Datum introductie:
1 augustus 2021
Unique Selling Points:
SleepDeep is “the next generation sleeping earplug”, ontwikkeld
met 2 jaar consumenteninzichten en feedback. De slaapoordop
combineert comfort met hoge demping. Met revolutionaire 3Dovale vorm past SleepDeep perfect bij de natuurlijke vorm van
de gehoorgang. Revolutionaire geluidsabsorberende gel aan de
binnenkant zorgt voor hoge geluidsdemping. SleepDeep oordoppen hebben een gemiddelde demping (SNR) van 27dB. Alpine
ThermoShape™ materiaal is ultra zacht en huidvriendelijk. Het
is gemakkelijk schoon te maken, duurzamer, hygiënischer en kan
100 keer worden gebruikt. De gehele oordopjes en verpakking
zijn volledig recyclebaar en composteerbaar. Deze oordop is het
antwoord op ongemakkelijke oplossingen zoals schuim en wax.
Verantwoordelijke marketing- en/of salesmanager:
Dirk van der Hoeven
Careality december 2021
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BEPANTHEN HANDCRÈME

BRONCHOSTOP DIRECT NACHT 5-IN-1

Naam leverancier:
Bayer Consumer Health BV
TeL: +31 297 - 28 06 66
www.bepanthen.nl / www.bayer.com/nl

Naam leverancier:
Perrigo
Tel: 010 - 22 11 000
www.bronchostop.nl

Datum introductie:
Week 42, 2021

Datum introductie:
Q3, 2021

Unique Selling Points:
Nieuwe Bepanthen Handcrème met
pro-vitamine B5 (dexpanthenol) hydrateert,
beschermt én verzacht de (zeer) droge
handen en nagelriemen. Daarnaast helpt
de Bepanthen crème het huidherstel van
de droge, ruwe en beschadigde handen. De handcrème zorgt
voor zachte en soepele handen. De crème is niet vet en trekt
snel in, waardoor je jouw handen direct weer kan gebruiken.
De handcrème zit in een handige tube die gemakkelijk is om
mee te nemen en is dermatologisch getest.

Unique Selling Points:
De 5-in-1 formule zorgt voor directe verlichting van elke hoest
(voor zowel droge als vastzittende hoest). Ook helpt het bij
keelpijn, heesheid en hydratie
van de mond en keel. De natuurlijke ingrediënten IJslands mos en
hyaluronzuur werken als een balsem die het ontstoken slijmvlies
in je keel bedekt en daardoor verzacht. Bronchostop Direct Nacht
5-in-1, voor directe verlichting van elke hoest – ook ’s nachts!

CARELASTIN
Naam leverancier:
Mylan Healthcare B.V., a Viatris company
Tel: 020 - 426 3300
www.carelastin.nl
Datum introductie:
Februari 2021
Unique Selling Points:
• Verlicht snel hooikoorts &
vergelijkbare allergische
reacties
• Werkt binnen 15 minuten,
de hele dag
• Nu zonder recept verkrijgbaar
in zelfzorg
• Bijna alle gebruikers (88%) zijn tevreden over de effectiviteit &
snelle werking (GfK onderzoek sept 2021)
Verantwoordelijke marketing- en/of salesmanager:
Mieke Kamphuis (marketing), Miranda Lantinga (sales)

SAMBUCOL BABY POEDER SACHETS
Naam leverancier:
TS Health Products
Tel: 0341 - 462 121
www.sambucol.nl
Datum introductie:
1 september 2021
Unique Selling Points:
Ook voor de allerkleinsten kunt
u nu de nodige hulp bieden
voor het immuunsysteem in
de vorm van vlierbessenpoeder
met vitamine C en D. Dit poeder
is geschikt voor baby’s vanaf 6 maanden en is zo puur mogelijk
gemaakt, dus zonder conserveermiddelen, kunstmatige kleurof zoetstoffen. Wel met prettige vlierbessensmaak, vitamine C
32,5 mg en vitamine D 5 µg. Eenvoudig op te lossen in lauw water,
sap, melk of te mixen door voeding.
Voor iedere aankoop doneren wij €0,50 aan het Prinses Máxima
Centrum voor kinderoncologie, omdat we de gezondheid van
kinderen hoog in het vaandel hebben staan. Doet u ook mee?
Verantwoordelijke marketing- en/of salesmanager:
Thea Rozendaal
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Careality Endurance Award
Naast de Oeuvre en Challenger award reikt de jury van de Care
Awards dit jaar voor het eerst de Careality Endurance Award uit. Hoe
presteren de innovaties van voorgaande jaren op de lange termijn?
Welke producten hebben zich blijvend bewezen? Maak kennis met de
volhouders en stem mee.

Criteria voor de Endurance Award zijn:

Welke introducties zijn na vier jaar nog steeds succesvol in de drogisterijbranche? Careality reikt op donderdag 17 maart 2022 een award
uit aan een leverancier die met zijn product – vier jaar na introductie –
nog steeds sterk op het schap staat.

De genomineerde volhouders zie je op de volgende pagina’s. Stem
mee via het stemformulier achterin deze uitgave. Uit jouw favorieten
wordt de winnaar van de Endurance Award bepaald!

OMINEER

•
•
•
•

Onmisbaar op het schap
Omzet/rendement
Contacten met fabrikant
Ondersteuning en promotie

Careality heeft onderzocht welke innovaties van de afgelopen jaren
een vaste waarde zijn geworden in de betreffende categorie. Dit jaar
beschouwen we samen met de jury de producten die in 2015, 2016 en
2017 zijn geïntroduceerd. Daarmee nemen we de eerste drie jaar van
de Care Awards mee. Volgend jaar onderzoeken we welke introducties
uit 2018 nog steeds een waardevolle bijdrage leveren.
G

EN

EN

D

DURANCE

MYCOSAN VOETSCHIMMEL

Voetschimmel komt vaak voor, naar schatting heeft 25% van de
mensen weleens last van voetschimmel waarvan de helft zelfs
meerdere malen per jaar. Het is dan ook een hardnekkige, terugkerende schimmelinfectie en wordt veroorzaakt door dezelfde
schimmel welke kalknagels veroorzaakt.
Gelukkig biedt Mycosan® sinds 2016 een klinisch bewezen effectieve, hygiënische oplossing voor dit probleem: Mycosan® Voetschimmel, met precisie kwast. Een voor de consument niet alleen
zeer effectieve, maar ook snelle én makkelijke toepassing! Dit
dankzij de unieke kwast applicator, die ook de schimmel tussen
de tenen bereikt en tevens verspreiding van schimmels voorkomt.
Mycosan® Voetschimmel heeft een verkoelend effect en verlicht
de meest ergerlijke symptomen zoals jeuk en branderig gevoel direct. De gel doodt 99,9% van de schimmels en is tevens geschikt
voor diabetici.

KNEIPP DOUCHE FOAMS

Kneipp douche foams zijn al jarenlang een groot succes in het
Drogisterijkanaal. Kneipp is marktleider in het segment met een
marktaandeel van ruim 33%* en zorgt daarmee voor een écht
verwenmoment onder de douche. Of het nou gaat om een energieboost of de ultieme ontspanning er is voor iedereen een passende variant. Maak van je douchemoment een speciaal moment
aan het begin van een drukke werkdag of juist als afsluiting van
een leuke weekenddag. Ook in het doucheschap voor mannen
zijn heerlijke Kneipp douche foams te vinden. De kracht van de
natuur: natuurlijk verzorgende ingrediënten, zonder conserveringmiddelen en microplastic vrij.
* bron Nielsen MAT P9
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LOUIS WIDMER MICELLAIRE REINIGINGSLOTION

LOUIS WIDMER PRO-ACTIVE CREAM LIGHT

Deze reinigingslotion is gebaseerd
op de unieke micellaire technologie.
Micellen zijn reinigende bestanddelen die alle sporen van vuil, make-up
en mascara zonder water en in alle
zachtheid verwijderen. Bovendient
hydrateert en verzorgt de lotion de
huid voortreffelijk. Resultaat? Een
mooie, zachte en optimaal gereinigde
huid. De Micellaire Reinigingslotion is
een 3-in-1 product: een reiniging voor
de oogomtrek, een tonic en een reinigende melk of gel voor het gezicht.
Niet alleen makkelijk en aangenaam
om te gebruiken, maar ook maximaal
doeltreffend. Oftalmologen bevestigen bovendien dat ook mensen met contactlenzen deze lotion
bijzonder goed verdragen. 100% vegan. 0% microplastics.

De Pro-Active Cream Light
is een nachtverzorging voor
de normale tot gemengde
huid. Deze nachtcrème voedt,
hydrateert en regenereert het
huidweefsel. De combinatie
van actieve bestanddelen –
biostimulatoren (aminozuren
complex), gefragmenteerd
hyaluronzuur, panthenol,
vitamine A en vitamine E – in deze emulsie stimuleert en behoudt
de natuurlijke anti-ageing functies. De crème heeft een lichte niet
vette textuur en dringt onmiddellijk diep in de huid. Resultaat?
De huid wordt steviger en gladder en ziet er egaler en jonger uit.
100% vegan, 0% microplastics.

SENSODYNE RAPID RELIEF
Sensodyne Rapid Relief Tandpasta voor Gevoelige Tanden Klinisch
bewezen tandpasta voor een snelle verlichting tegen pijn bij
gevoelige tanden. De unieke formule vormt snel een barrière
over de gevoelige plekken van je tanden. Het biedt verlichting
in slechts 60 seconden en voortdurende bescherming bij elke
poetsbeurt.

BIODERMAL COUPEROSE CRÈME
Couperose Crème van Biodermal biedt een effectieve behandeling
van huidproblemen zoals rosacea en couperose. De crème herstelt
de huidbarrière en vormt een beschermende laag die ondersteuning biedt tegen invloeden van buitenaf. De Couperose Crème
heeft een kalmerende werking op de rode huid en is niet vet.
Vrij van parfum en parabenen.
Biodermal Couperose Crème is een medisch hulpmiddel. Lees
voor gebruik de gebruiksaanwijzing.

CANESTEN GYNO TEST
Canesten Gyno Test is een zelftest om een vaginale infectie vast
te stellen en de juiste behandeling te vinden. Het laat betrouwbaar zien of je last hebt van een vaginale schimmelinfectie of
bacteriële vaginose. De zelftest geeft een snel en duidelijk resultaat binnen 10 seconden en is makkelijk in gebruik in je eigen
vertrouwde omgeving.

A.VOGEL OORSPRAY JEUK
Verzacht en kalmeert de droge huid
in de oren. Jeuk in de oren. Zo’n 25%*
van de mensen heeft er wel eens
last van. De A.Vogel Oorspray Jeuk**
verlicht de jeuk snel, dankzij een
fijne combinatie van puur natuurlijke ingrediënten: kokosolie, zonnebloemolie en goudsbloemextract. Hij
verzacht en kalmeert de droge huid
in het oor, vermindert de neiging om
te krabben en maakt peuteren met
bijvoorbeeld wattenstaafjes overbodig. Met een rapportcijfer van een
8,4 (gebaseerd op 77 consumentenbeoordelingen) is het volgens gebruikers een dikke aanrader. En:
je kunt hem ook adviseren ter voorkoming van een zwemmersoor.
* Nationaal Ooronderzoek A.Vogel, 2017.

** Medisch hulpmiddel. Lees voor gebruik de gebruiksaanwijzing.

BEPANTHEN ECZEEEM CRÈME
Het is belangrijk om de vicieuze cirkel van jeuk en krabben bij
eczeem of een allergische reactie te doorbreken. Bepanthen
Eczeem Crème verlicht effectief jeuk en roodheid bij licht tot
matig eczeem. Daarnaast ondersteunt Bepanthen Eczeem Crème
het huidherstel* bij huidirritaties, zoals eczeem of een allergische
reactie. Denk daarbij ook bijvoorbeeld aan huidirritaties van de
eikenprocessierups. Vochtregulerende stoffen zoals glycerine
hydrateren de huid en de speciale lamellaire-lipiden technologie
herstelt de huidbarrière tussen eczeemuitbraken door.
* Bepanthen bevat dexpanthenol. Deze stof heeft de bekende eigenschap het
huidherstel te ondersteunen
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THERME FOAMING SHOWERGEL

CANESTEN GYNO ZACHTE CAPSULE
Canesten GYNO 1 Zachte Capsule is een effectieve 1-daagse behandeling. Het doodt de vaginale schimmel en verlicht zo snel de
jeuk dankzij de werkzame stof clotrimazol. De zachte capsule is
makkelijk in te brengen vormt zich naar het lichaam en zorgt voor
een comfortabele, lokale behandeling voor (inwendig) vaginaal
gebruik. Voor uitwendige verlichting van de jeuk behandel je aanvullend met Canesten GYNO Crème.

De Foaming Shower Gel van Therme is niet meer weg te denken
uit drogisterijland! Of je nu houd van een kruidige, aromatische
of bloemige geur, Therme heeft een Foaming Shower Gel voor
iedereen. Gun jezelf een ultieme wellness beleving in je eigen
badkamer. Het doucheschuim biedt je een moment van pure
ontspanning, een momentje voor jezelf om even helemaal weg te
dromen. Zie hoe de gel bij aanraking met de natte huid transformeert in een rijk en luxe schuim. Maak de wellness beleving
compleet en verzorg en hydrateer je huid met een Therme Body
Butter.

CB12 MONDSPRAY
CB12 Mondspray verfrist de mond direct en
zorgt langere tijd voor een goede adem. De
CB12 formule neutraliseert de processen in
de mond die een onaangename geur veroorzaken. CB12 Mondspray kan dagelijks worden
gebruikt. Alle producten van CB12 bevatten
geen alcohol. De mondspray is een goede
aanvulling op het CB12 mondwater en is door
zijn kleine formaat ideaal voor onderweg!

GARNIER LOVING BLENDS

WELEDA CITRUS 24H ROLL-ON DEODORANT

Geef je zowel om je haar als om de planeet? Loving Blends is
goedgekeurd door Cruelty Free International en bovendien bestaan de shampoos en conditioners uit 100% gerecycled plastic!
Heb je last van gespleten haarpunten, beschadigd of breekbaar
haar? Gebruik dan zeker eens de volledige Loving Blends Honing
Goud routine van shampoo, conditioner tot en met masker. De
shampoo kan je trouwens ook in een vaste vorm gebruiken, volledig plastic vrij en even schuimend als een vloeibare shampoo.
Heb je een ander haartype? Ontdek de formule die jouw haar de
nodige verzorging geeft op Garnier.com

Weleda Citrus 24h Roll-On Deodorant biedt effectieve bescherming tegen ongewenste lichaamsgeurtjes en sluit de poriën niet
af. Deze deo laat de natuurlijke huidfuncties intact. Zweet krijgt
immers pas geur zodra dit in aanraking komt met bacteriën op
het huidoppervlak. 100% natuurlijke antimicrobiële stoffen zorgen
in onze milde deodorants voor de remming van deze bacteriën.
Deze deo bevat natuurlijke etherische oliën van o.a. citroen en
tropische verbena (litsea cubeba) geven deze deodorant zijn
sprankelende, frisse geur. Trekt snel in en laat geen plakkerig
gevoel achter.
Onze garantie voor 100% natuur.

VITIS GEZOND TANDVLEES
Gezond Tandvlees bevat een
complete formule voor de
verbetering van de conditie van
tanden en tandvlees. VITIS Gezond
Tandvlees remt de vorming van
tandplaque, draagt bij aan het
voorkomen van tandvleesproblemen,
versterkt en verzorgt het tandvlees.
De productlijn van VITIS Gezond
Tandvlees bestaat uit een tandpasta, een mondspoelmiddel en
een tandenborstel. De producten hebben een frisse muntsmaak
en zijn alcoholvrij. Het merk wordt intensief geadviseerd door
tandartsen en mondhygiënisten waardoor VITIS een brug slaat
tussen de tandheelkunde en de drogist.
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TEPE EASYPICK™
TePe EasyPick™ is de gemakkelijke
en efficiënte manier om tussen de
tanden te reinigen, waardoor de mond
fris en gezond blijft. Het geheim zit
in de combinatie van materialen. De
kern is zowel stabiel als flexibel, en
de siliconen coating reinigt efficiënt
tussen de tanden en voelt comfortabel
aan op het tandvlees. De anti-slip grip
zorgt voor een stabiele reiniging, ook
tijdens het dragen van een beugel,
implantaten of kronen. Elke dag TePe EasyPick gebruiken helpt bij
het ontwikkelen van een gezonde gewoonte en wordt aanbevolen
door tandartsen en mondhygiënisten. Regelmatig gebruik kan de
opbouw van tandplak en ontstoken tandvlees helpen voorkomen.
EasyPick is verkrijgbaar in drie maten: XS/S voor smalle tot zeer
smalle interdentale ruimtes, M/L voor middelgrote tot grote
ruimtes, en XL voor zeer grote ruimtes.

INOLI, EERLIJKE EN NATUURLIJKE HUIDVERZORGING,
VOOR JONG (EN OUD!)

Steeds meer mensen ontdekken de voordelen van de Inoli
Skincare producten die speciaal zijn ontwikkeld voor de zeer
kwetsbare, gevoelige en droge huid. De badoliën, crème en
shampoo & wascrème zijn gemaakt op basis van diverse
natuurlijke oliën. Ze zijn niet alleen pH-huidneutraal, maar zijn
ook allemaal vegan, op eentje na… want de crème bevat bijenwas.
Bovendien is Inoli vrij van conserveringsmiddelen, parabenen
en kleurstoffen. En geen microplastics! Dus goed voor mens
én milieu. Inoli groeit wel 30 tot 40% per jaar (Nielsen Bath &
Shower Baby P9 2021), een duidelijk signaal dat er behoefte is aan
eerlijke en natuurlijke huidverzorging
.

stemformulier introductieoverzicht 2021

Geef nu uw eigen favoriete introducties per categorie door en maak kans op
een van de 20 cadeaupakketten (met een winkelwaarde van ruim € 200,-)!
De volgende producten verkies ik tot beste introductie binnen de categorie (gelieve 1 product per categorie in te vullen):
Beauty
Gezichtsverzorging
Haarverzorging
Mondverzorging
Lichaamsverzorging
VMS & Gezondheidsproducten
Zelfzorg / OTC
Welke 3 producten uit het Endurance overzicht horen volgens u thuis in de finale?

Mijn gegevens

Werkzaam bij

Stuur dit antwoordformulier voor
22 december 2021 per post naar:
Careality
T.a.v. Lezersstem Careality Care Awards
Oude Terborgseweg 175-04
7004 DV Doetinchem

Functie

Of per e-mail naar: redactie@careality.nl

Naam
Adres
Postcode + Woonplaats

Alleen volledig ingevulde formulieren kunnen deelnemen aan de verloting. Over de uitslag kan niet worden gecorrespondeerd.
* Cadeaupakketten zullen alleen verloot worden onder schriftelijke inzendingen en is op digitale inzending niet mogelijk wegens privacyredenen.

26 folderuitgaven
en een gloednieuwe
actie-applicatie.
Uw online en offline
actiecommunicatie
voor het jaar 2022.

25%
korting
25%
korting

Scan bovenstaande QR-code voor meer informatie.
Nivea
Men protect

Prijsvoorbeeld:

Scheercrème (100 ml)
per stuk normaal €2.39 nu:

179
.

Tabac
Gehele assortiment

Prijsvoorbeeld:

Organic hair cream (100 ml)
per stuk normaal €6.75 nu:

De actieprijzen variëren van 1.79 - €10.80

506
.

De actieprijzen variëren van €5.06 - €34.13

DROGISTERIJ
MOOI&GEZOND

NIEUW
DROGISTERIJ
MOOI&GEZOND

25%
korting
Tabac
Gehele assortiment

Prijsvoorbeeld:

Organic hair cream (100 ml)
per stuk normaal €6.75 nu:

506
.

De actieprijzen variëren van €5.06 - €34.13

25%
korting

Nivea
Men protect

Prijsvoorbeeld:

Scheercrème (100 ml)
per stuk normaal €2.39 nu:

179
.

Digitale ondersteuning met
uw eigen actie-applicatie!
Deze actie-applicatie is een geweldige aanvulling
op uw folder. Uw klant kan niet alleen de huidige
acties bekijken maar ook de acties van de komende
periode, eventueel aangevuld met uw eigen acties.
Natuurlijk wordt ook de actiefolder nog steeds
enorm gewaardeerd, maar in combinatie met de
actie-app heeft u zowel offline als online een
perfecte manier om uw acties te communiceren.
Het zorgt bij de consument voor een constante
impuls dat ze bij uw drogist moeten zijn.

De actieprijzen variëren van 1.79 - €10.80

Meer informatie of direct inschrijven? Stuur een mail naar
marketing@vriesia.nl of scan de QR-code in deze advertentie.

G

EN

EN

OMINEER

D

DURANCE

