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Tegenwind?
Op 10 maart worden de Care Awards uitgereikt; het eerste brancheevent waarbij iedereen elkaar weer live kan ontmoeten! De winnaars
verdienen een award omdat ze blijven innoveren bij tegenwind,
sterke lijnen succesvol uit weten te bouwen of na jaren nog steeds
sterk staan. Blijven innoveren, ondanks tegenwind, lijkt ook te gelden
voor de drogist. In onze editie van november schreven we (in het
overzicht dertig jaar drogisterij) dat de drogist strategisch gezien van
de achterhoede naar de frontlinie is bewogen. Na jaren van defensief
naar offensief - met investeringen in bijvoorbeeld opleiding, advisering
en certificering. Nu wordt de positie van de drogist weer vanuit diverse
kanten aangevallen, bijvoorbeeld door de voorgenomen wetswijziging
in de Geneesmiddelenwet die de fysieke aanwezigheid van een drogist
in de winkel overbodig maakt (zie pag 17). ‘Het vraagt nogal wat om
te blijven investeren in kwaliteit als er aan de overkant van de straat
een loopje mee wordt genomen’, zei Ruud Coolen van Brakel (IVM) al
eens in een interview met Careality. Blijft de drogist investeren en zich
onderscheiden met kwaliteit als het echt stormachtig wordt? De Awards
laten in ieder geval zien dat blijven innoveren en sterke lijnen verder
uitbouwen het meeste succes opleveren ...
Veel leesplezier
Ivonne de Thouars, hoofdredacteur
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Wellness groeit als top-prioriteit
McKinsey & Company maakte onlangs de top categorieën in wellness bekend, die
de wereldwijde wellness-markt van 1,5 triljoen bepalen. Dat zijn respectievelijk
Gezondheid, Fitness, Gezonde voeding, Uiterlijk, Slaap en Mindfulness. Uit de laatste
onderzoeksresultaten van McKinsey blijkt dat de interesse van consumenten in
wellness stijgt. Tijdens het onderzoek onder 7.500 consumenten in zes landen, gaf
79 procent van de respondenten aan dat zij wellness heel belangrijk vinden en
42 procent ziet het zelfs als een top-prioriteit. Het belang van wellness is in elke
markt die werd onderzocht, substantieel gegroeid vergeleken met voorgaande jaren

Finalisten Beste
Zelfzorgadviseur
Thuisarts.nl 70 miljoen keer bezocht
De website Thuisarts.nl is in 2021 maar liefst 70 miljoen keer bezocht.
Nederlanders regelen hun medische zaken steeds vaker online en als het
gaat om gezondheidsinformatie zijn we een van de koplopers in Europa.
Vooral bij 75-plussers is er een sterke toename in het online regelen van
medische zaken. Dat geeft volgens het Nederlandse Huisartsen Genootschap
(NHG) maar weer eens aan hoe belangrijk het is dat er een betrouwbare en
onafhankelijke aanbieder van medische informatie is. Thuisarts.nl werkt continu
aan toegankelijkheid, voor iedereen. Bovendien is onlangs de digitale NHGTriageWijzer gekoppeld aan Thuisarts.nl zodat er beter en sneller advies kan
worden gegeven.

Vitamine D weer Supplement van het Jaar
Vitamine D ontving veruit de meeste stemmen in de verkiezing tot Supplement
van het Jaar en wint voor het tweede jaar op een rij. Het Informatiecentrum
Voedingssupplementen & Gezondheid (IVG) brengt met de verkiezing jaarlijks in
kaart wat de publieksfavoriet is onder voedingssupplementen. Met alle aandacht
die er is geweest voor het nut en het belang van vitamine D is het geen verassing
dat deze vitamine weer publieksfavoriet is. Magnesium werd een sterke tweede.
In de categorie kruiden en planten supplementen was kurkuma de koploper. In de
categorie overig bleek omega-3 de grote favoriet.

4

Careality februari/maart 2022

De vijf finalisten voor de verkiezing tot Beste Zelfzorg
adviseur zijn bekend. Uit 138 aanmeldingen zijn dit
de vijf (assistent)drogisten die hun klanten het beste
adviseren over zelfzorggeneesmiddelen, gefeliciteerd!
•
•
•
•
•

DA – Monique Huiberts
Etos – Ingrid Mulder
Kruidvat – Josine Hageman
Trekpleister – Jeanet Lens
Zelfstandig – Marre Bax

Half maart verschijnen de vijf kandidaten voor de jury
die hen test op kennis, advisering en communicatie
vaardigheden. De uiteindelijke winnaar van de verkiezing
wordt ’s avonds op 6 april 2022 bekendgemaakt
tijdens een feestelijk live event. Iedereen kan daarbij
digitaal aanhaken. De medewerkers van de drogisterij
verdienen in deze bijzondere tijd letterlijk een podium,
vindt de organisatie van de Beste Zelfzorgadviseur, en
daarom wordt het een verrassende bijeenkomst voor de
aanwezigen in de zaal, maar zeker ook voor het publiek
dat online naar de uitreiking kijkt. Zet deze datum dus
alvast in de agenda!

actueel

De stand van zaken

Een plus in verzorging, klein
verlies op zelfzorg in supermarkt
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 in 2021 vergeleken met 2020.

“D

e belangrijkste categorieën in health & beauty
doen het wisselend goed. We zien body care terugvallen, terwijl dit in de supermarkt nog meer
het geval is. Het laatste deel van 2021 zag er wel
weer wat beter uit, alhoewel we moeten afwachten wat het effect
zal zijn van de laatste lock-down. Zoals bekend gingen mensen
minder vaak de deur uit en was het sporten beperkt. Volgens IRI
zijn mensen ook minder zorgvuldig geworden met hun persoonlijke hygiëne in het Covid-tijdperk; er wordt niet zo vaak handen
gewassen als in het begin van de coronacrisis.
Een belangrijke groeimarkt zijn natuurlijk de testen en mondkapjes. Hier speelt de drogist heel goed op in. Als je het segment Diagnostica uit de categorie Healthcare zou halen, scoort die categorie
een groei op MAT basis van 4,1% obv Eurosales. Afslankproducten
doen het al tijden slecht. Dit komt voornamelijk door een daling
in afslankpillen. Mensen zijn over het algemeen meer shakes etc.
gaan gebruiken en die vallen hier niet (allemaal) onder, binnen
voeding worden dit soort spelers ook steeds actiever. In totaal wint
de drogist weer op het gebied van persoonlijke verzorging en is er
een klein verlies op zelfzorg bij de supermarkt.

Concurrentie komt echter uit verschillende hoeken in deze tijd zoals bekend. In de cijfers is zijn de online gegevens van supermarkten, Etos, Bol of Plein niet meegenomen. IRI heeft deze sinds kort
beschikbaar. Hier zien we wisselend een aanzienlijke groei. Zoals
eerder aangegeven door Info2Action, is online in totaal aanzienlijk
gegroeid in 2021 als het gaat om de incidentele en de regelmatige
shopper.”
Deze bijdrage wordt verzorgd door Eefje Biermans van IRI
en Joop Rutte van Info2Action
2020

2021

Grwth +/-

Body Care

269643328

255218640

-5.3%

Oral Care

197854384

204133424

3.2%

Geurproducten

127270312

121364880

-4.6%

Face Care

173457589

174656661

0.7%

Persoonlijke Hygiëne (Zeep)

46548040

27107926

-41.8%

Zelfzorg

770876530

837435472

8.6%

Totaal closed group drogist

1585650183

1619917003

2.2%

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.

Made in de Achterhoek
Voedingssupplementen vormen een belangrijk onderdeel van het uitgebreide assortiment van
groothandel Holland Pharma. Producenten halen nu de grondstoffen voor de productie van
supplementen voor een groot deel uit Azië. Als groothandel bevindt Holland Pharma zich aan het
einde van het distributiekanaal. In de toekomst wil de groothandel een kortere productieketen
realiseren met een lokale, duurzame, biologische productie van voedingssupplementen. Door
zowel de teelt van grondstoffen als de productie van voedingssupplementen te laten plaatsvinden
in de Achterhoek, wordt de distributieketen verkort en kan Holland Pharma de productkwaliteit
waarborgen in een tijd dat problemen met geïmporteerde goederen steeds vaker voorkomen.
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“Trots dat de consument de Etos-drogist
ziet als partner in wellbeing”

interview

Sebastiaan de Jong, ceo Etos:

“Etos omarmt het thema
wellbeing in de volle breedte”
In juli 2021 startte Sebastiaan de Jong als nieuwe ceo van Etos. Hij

te kst

wordt door Ahold omschreven als een echte teamspeler met

beeld

internationale retailervaring en start in een bijzondere tijd met zijn

Ivonne de Thouars
Froukje Wilming Fotografie

nieuwe functie. “Het is duidelijk dat de rol van de drogist is veranderd
tijdens de coronapandemie. Niet alleen in de ogen van de overheid en
de medewerkers zelf, maar ook in de ogen van de klant. De missie van
Etos, ‘iedereen zich beter laten voelen’, sluit daar naadloos op aan.”

S

ebastiaan de Jong werkt al 23 jaar bij Ahold Delhaize en
bekleedde diverse functies binnen het concern, waaronder
chief commercial officer in Tsjechië voor het merk Albert
en vicepresident store operation bij Albert Heijn. In 2018
werd De Jong chief commercial officer bij Intergamma en in 2021
keerde hij terug bij Ahold Delhaize. “Ik werk mijn hele carrière al
in de retail, in verschillende rollen. Mijn eerste baan bij Ahold was
bij Etos dus in feite ben ik weer terug op het oude nest”, vertelt De
Jong die zijn internationale ervaring meeneemt in zijn huidige
functie. “In Tsjechië hadden we ook te maken met een marktleider
die in de ogen van de consument prijsvechter is; Albert moet het
daar opnemen tegen Kaufland en dat spel is vergelijkbaar met de
drogisterijsector in Nederland. Het betekent dat je je als formule op
een onderscheidende manier moet profileren zonder het prijssignaal los te laten. Etos onderscheidt zich in kwaliteit en de positionering als allround specialist in wellbeing.”

van de Nederlandse vrouw blijkt dat 40 procent van de vrouwen
door de coronapandemie anders kijkt naar hun eigen gezondheid
en meer dan de helft kijkt anders naar de gezondheid van familie
en naasten. We spelen als laagdrempelige gezondheidsadviseur
een groeiende rol in het dagelijks leven van de consument. Klanten
zijn veel met hun gezondheid bezig, medewerkers in de winkel
zijn zich duidelijk bewust van hun toegenomen waarde en ook de
overheid ziet de drogist meer en meer als betrouwbare partner.
Zo zijn we het primaire kanaal voor corona-zelftesten omdat daar
een goed advies bij nodig is; als drogist pakken we dat natuurlijk
serieus op. Ik heb zelf in de winkel gestaan en het viel me op dat
echt elke klant die je aanspreekt, een vraag heeft. Of het nu over
parfum gaat of over ibuprofen. Etos besteedt heel veel aandacht
aan opleiding en advies en daarom profileren we ons ook in de
laatste campagnes duidelijk als adviseur: wat je vraag ook is, we
helpen je verder.”

Toegenomen waarde

De Jong ervaart dat de adviesrol in veel winkels is toegenomen.
“De manier waarop de klant zich oriënteert, is over de hele linie
anders geworden. Ook op het terrein van de bouwmarkt of supermarkt informeert de klant zich eerst online en in de winkel
worden de aanvullende vragen gesteld. De website van Etos
>>

De rol van de drogist is enorm veranderd, constateert De Jong.
“Door de coronacrisis zijn mensen heel bewust bezig met hun
gezondheid en de advisering door de drogist wordt steeds beter
gewaardeerd. Uit ons onderzoek van april 2021 naar de gezondheid
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wordt sinds de crisis ook veel vaker geraadpleegd. Mensen willen
in de winkel bevestigd worden in hun keuze door een specialist en
de drogist wordt gezien als een specialist in gezondheid en verzorging. Er is behoefte aan persoonlijk advies en contact. Etos kan
die rol goed invullen en daarin vooroplopen; onze medewerkers
hebben vaak een vertrouwensband opgebouwd met hun vaste
klanten waardoor zij zich vrij voelen om persoonlijke vragen te
stellen.”

Samenwerken met specialisten

Vanuit de missie ‘de klant elke dag helpen zich goed te voelen’,
Lang Leve je Lijf, springt Etos gericht in op de toegenomen behoefte
aan een laagdrempelige gezondheidsadviseur. “We hebben de
intrinsieke wens om mensen te helpen om zich goed te voelen en
goed te blijven voelen. Dat zit diepgeworteld in het karakter van
Etos, vandaar dat we wellbeing in de volle breedte omarmen. Veel
van onze activiteiten zijn daarop gericht; we dragen de expertise

“Etos is klaar voor
het opschalen van de positie
van de drogist”
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van Etos uit in onze campagnes en in de samenwerkingen die we
aangaan. We verbinden specifieke medische expertise aan onze
advisering op de winkelvloer. Die lijn zetten we voort, niet alleen
door samenwerking met medische professionals maar ook door
onderscheidende leveranciers aan ons te verbinden. Zodat we onze
missie goed onderbouwd en in dialoog kunnen invullen. We werkten bijvoorbeeld al samen met een dermatoloog voor onze advisering over de huid en het scannen van huidvlekken en we hebben
een slaapexpert in de armen genomen om ons advies over slaap en
ontspanning verder uit te bouwen.”

Koppeling eerstelijnszorg

De koppeling die Etos maakt met de eerstelijnszorg, komt ook naar
voren in de samenwerking met het UMC Utrecht. Etos levert op
die manier een bijdrage aan onderzoek van hoogleraar Hester den
Ruijter naar het voorkomen van hart- en vaatziekten, met name bij
vrouwen. “Met de actie Hart voor hart stimuleren we onze klanten
om in onze winkel of thuis een bloeddrukmeting te verrichten.
Zelfs in coronatijd waren er wachtlijsten voor onze gezondheids
checks zoals de bloeddrukmeting. Eén op de drie Nederlanders in
de leeftijd van 30 tot 70 heeft een te hoge bloeddruk en dat verhoogt het risico op hart- en vaatziekten. We geven informatie over
hoe je je bloeddruk thuis kunt meten, waarom dat belangrijk is en
samen met de Hartstichting verklaren we op onze site de waardes
van de meting. Vorig jaar hebben we onze klanten gevraagd om
mee te werken aan ons onderzoek naar het zelf monitoren van de
bloeddruk en de wensen en onduidelijkheden op dit gebied. Die
gegevens delen we met het UMC zodat zij weer verder onderzoek

interview

kunnen doen. Mooi om te zien dat we op deze manier kunnen
bijdragen aan de bewustwording van vrouwen: wat kunnen zij
doen om hartproblemen voor te zijn? Een belangrijk onderwerp
voor onze klant en voor Etos omdat we gezondheid ook benaderen
vanuit het thema preventie. Het past goed in onze missie en we
zullen daar in de toekomst samen aandacht aan blijven geven.”

“We verbinden medische
expertise aan onze advisering
op de winkelvloer”

Kennisniveau medewerkers

Hoe worden de Etos-medewerkers getraind om met vragen over
bijvoorbeeld bloeddruk om te gaan? De Jong: “Iedereen wordt
uitgebreid getraind in de eerste weken via onboarding. Daarna investeren we gericht in de functie die de collega heeft: verkoopster,
verkoopcoördinator of winkelmanager. Onze assistent-drogisten
en drogisten behalen hun diploma op kosten van Etos. Daarnaast
bieden we veel vakinhoudelijke webinars aan en kunnen onze
medewerkers hun kennis ophalen via ons Etos Service-model
waarin we sinds twee jaar investeren. Dat zijn e-learnings, digitale
trainingen in groepen, coachingsmodules over leidinggevenden en
met een ‘game’ op de werkvloer trainen we onze collega’s. We doen
alles vanuit een 70-20-10 concept: 10 procent leren via training en
opleiding, 20 procent via coaching en 70 procent op de werkvloer
door te doen.” Volgens Sebastiaan de Jong nemen de Etos- medewerkers de aangeboden kennis ‘als een spons op’: “In onze winkels
werken 5.500 ambassadeurs, waarvan zeker de helft de vakopleiding heeft gevolgd. Veel van onze medewerkers vinden het leuk
om met de gezondheid van hun klanten bezig te zijn, het is een van
de belangrijkste redenen waarom zij bij Etos komen werken.”

Winkels en online verbinden

Inmiddels zijn bijna 200 van de 550 Etos-winkels verbouwd en
ingericht volgens het concept van de pilotstore in Leidschendam,
waar ruimte is voor het brede wellnes-concept met voedingsadvies en gezondheidschecks zoals de bloeddrukmeting en de huidscan, maar ook voor yoga of make-up workshops en pretecho’s.
“We zien aan de cijfers en merken aan de reacties van klanten dat
dit dé weg is voor de fysieke winkels. Op het gebied van verbouwingen houden we de vaart erin. Daarnaast merkten we ook dat
de buurtwinkels tijdens de coronacrisis beter worden bezocht en
onderzoeken we hoe fundamenteel het klantgedrag is veranderd.
Toename van het aantal winkels is geen doel op zich, we groeien
namelijk ook online hard en willen nu vooral online en de fysieke
winkels meer met elkaar verbinden. Dat pakken we proactief op,
zo kun je op onze site een advies krijgen over mondverzorging en
dat kun je meenemen naar de winkel. Na de overname van de gezondheidswebsites van Solvo in 2019, is Etos de grootste aanbieder
van gezondheidsinformatie. Die status zie je terug in onze winkels
en campagnes. Via deze websites hebben we veel traffic naar de
webshop van Etos kunnen creëren, maar het doel is vooral om Etos
als laagdrempelige gezondheidsadviseur nog beter tussen de oren
van de consument te krijgen.”
In de winkels van Etos neemt het aantal zelfscan-kassa’s toe. Hoe
verlenen de medewerkers verantwoorde zorg bij klanten die niet
aan de kassa afrekenen? De Jong: “Een klant krijgt bij zelfscan net
als op onze website bij aankoop van zelfzorgmedicijnen eerst de ri-

sicowaarschuwing met de vraag of zij hulp nodig hebben. Daarna
wordt gevraagd of de klant ouder is dan 16 en bieden we nog een
keer de optie aan voor hulp of advies. Onze medewerkers spelen
vooral een rol in de controle, neemt iemand bijvoorbeeld niet te
veel pakjes van een geneesmiddel mee? Zij hebben juist dankzij de
zelfscankassa’s ook meer tijd en meer zicht op wat er in de winkel
gebeurt. Ze bewegen zich meer door de winkel en hebben daardoor
meer contact met de klant, want persoonlijk advies en bevestiging
blijven belangrijk.”

Wellbeing in de breedte

Etos profileert zich duidelijk als gezondheidsadviseur en is daarnaast vorig wederom verkozen tot Beste Winkelketen Persoonlijke
Verzorging. Het omzetaandeel verzorging is bij Etos ook hoger dan
bij andere drogisterijformules. “Persoonlijke verzorging is net als
gezondheid een belangrijk onderdeel van wellbeing en dat concept
omarmen we, ook in het kader van Positieve Gezondheid. Je goed
en gezond voelen houdt zoveel meer in dan de afwezigheid van
ziekte. Ons huismerk speelt ook in persoonlijke verzorging een
grote rol en de consument pikt dat op: veel artikelen zijn onlangs
verkozen tot Huismerk product van het jaar.”

100% certificering

Met de focus op wellbeing is Etos volgens Sebastiaan de Jong klaar
voor het opschalen van de positie van de drogist als voorportaal
van de eerstelijnszorg. “Onze winkels en medewerkers zijn daar helemaal op voorbereid. We staan met onze expertise klaar voor alle
vragen van de consument en laten dat breeduit weten. Daarom is
het ook zo belangrijk dat ook Etos naar 100 procent certificering
gaat. Met certificering laat de drogist zien dat we met z’n allen één
lijn trekken als het gaat om verantwoorde zorg. Dat is van belang
voor het vertrouwen van de consument, maar je laat zo ook aan
stakeholders zoals zorgverleners en de overheid zien dat je betrouwbare partner bent. Daarom staan alle drogisterijretailers als
één man achter een hogere certificatiegraad. Al onze filiaalwinkels
en een groot deel van de franchisewinkels van Etos zijn gecertificeerd als Erkend Specialist in Zelfzorg. Etos werkt er hard aan om
ook de resterende franchisenemers te overtuigen van certificering.
Het is nu het moment om de maatschappelijke rol van de drogist
verder uit te bouwen en dat laat je zien door certificering. Er is echt
behoefte aan een persoonlijke gids in zelfzorg en verzorging en ik
ben trots dat de consument de Etos-drogist ziet als de partner in
wellbeing. Met één gecertificeerd gezicht naar buiten versterk je
die positie.”
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ONTSPAN ‘S AVONDS
VOOR EEN GOEDE
NACHTRUST
Geniet van jouw ontspannende
avondritueel met de Good Night
producten met hun rustgevende
warme geur uit de etherische olie
van alpenden en amyris.
Slaap lekker!

NIEUW

column

Tijd voor nieuwe plannen of
terug naar het oude normaal?
De afgelopen twee jaar stonden in het teken van de pandemie. Alles was anders, we
hamsterden wc-papier, en kochten vitamine C, hooikoortsmiddelen en mondkapjes. Langzaam
maar zeker wordt corona nu een vast onderdeel van het normale leven; we willen ook graag
weer aandacht hebben voor andere onderdelen van ons leven: onderwijs, sporten, op een
terrasje zitten, uitgaan en winkelen.

Consumenten veranderd

Consumenten zijn veranderd. 5 dagen per
week naar kantoor, waarom zouden we.
Wonen in de grote stad, nee hoor liever een
huis met een tuin. Fijn weer elke zaterdag de
stad in? Nee, we gaan de stad pas in als we
echt iets willen zien, aanraken of direct willen
hebben en anders kan online bestellen ook.
Consumenten en shoppers zijn veranderd,
hebben nieuwe routines en andere wensen.

Groeikansen

Goed om de draad weer op te pakken, en
samen als retailer en leverancier weer plannen te maken voor de toekomst. En de eerste
helft van het jaar leent zich daar goed voor.
De meeste retailers maken hun categorieplannen in de zomer. Wil je als leverancier
daar invloed op hebben dan is nu dé periode
om de voorbereidingen te treffen. De jaargesprekken zitten erop, dus aan de slag met de
voorbereiding voor de categorievisie, de basis
voor gezamenlijke groei.
Als leverancier weet je vaak veel over trends
en consumentengedrag, en over de shopper
van je categorie. Over de triggers en barriers
in de customer journey, over de marktontwikkelingen en de groeisegmenten. Uit een
goede analyse kunnen groeikansen gedistilleerd worden, en groeidrivers: clusters van
kansen om de komende jaren mee te groeien.

Verras je retailer met inzichten en bepaal
vervolgens samen op basis van de formulepositionering en klantengroepen wat de juiste
groeidrivers voor de formule zijn en welke
projecten en activiteiten de formule sterker
maken en de categorie laat groeien. Dus een
gedifferentieerde aanpak naadloos aansluitend bij de formule. En flexibel inspelend op
de behoeften van de consument en kansen
die er zijn. In het kader van gezondheid zie
ik bijvoorbeeld kansen in het thema ‘terug
naar de sportroutine, zonder blessures’. Of
terug naar kantoor: de nieuwe smartcasual
make-up look. Veel consumenten maken zich
bovendien zorgen over het klimaat: zij hebben behoefte aan duurzame producten zoals
een shampoobar (ipv een flacon), plasticvrije
producten of navulbare verpakkingen. Zo kun
je samen de consument beter bedienen met
gezonde, duurzame en gemakkelijke oplossingen, waarmee de gezamenlijke business
groeit.
Ik wens je daarbij veel succes!

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

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

evelyn@ct-company.nl

Parallel hieraan zal de samenwerking tussen
leverancier en drogisterijformule ook weer
normaliseren. En zal er weer meer tijd en
aandacht zijn om samen de business te laten
groeien. Als je denkt dat alles weer teruggaat
naar het oude, kom je bedrogen uit. De verwachting is niet dat we weer teruggaan naar
de tijd van voor corona en de plannen van
toen gewoon weer uit de kast kunnen halen
en daarmee aan de slag gaan.

“Consumenten zijn
veranderd, hebben
nieuwe routines en
andere wensen”
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“Mensen weten vaak niet voor welke zorg ze
bij welke zorgverlener terechtkunnen”

reportage

Interview met Sijtze Blaauw (secretaris apothekersorganisatie KNMP)

Vraagt de toenemende rol van
zelfzorg om meer samenwerking
tussen drogist en apotheker?
Henry Neels gaat voor Careality in gesprek met diverse kopstukken uit de (zelf)zorg en politiek over de
ontwikkelingen in zorg en zelfzorg. Dit keer spreekt hij Sijtze Blaauw, openbaar apotheker en secretaris van
de apothekersorganisatie KNMP. Hoe kijken apothekers aan tegen het groeiende belang van zelfzorg en
samenwerking met drogisten?

te kst

Ivonne de Thouars

beeld

Jos Groen

S

ijtze Blaauw is eigenaar van Alphega apotheek Wijhe
en sinds 2017 bestuurslid en secretaris van de KNMP
(Koninklijke Nederlandse Maatschappij ter bevordering
der Pharmacie), de beroeps- en brancheorganisatie voor
apothekers. Hij heeft gezondheidszorg en farmaceutische patiëntenzorg in zijn portefeuille, waaronder zelfzorg. Blaauw buigt zich
in dit artikel over de vraag hoe zelfzorg de oplopende zorgkosten
kan ontlasten en op welke manier de apotheker en drogist hierin
samen kunnen optrekken voor een veilig gebruik van zelfzorggeneesmiddelen. Tot nog toe is er geen structureel overleg tussen
apotheker en drogist; brengt de groeiende rol van zelfzorg daar
verandering in?

Neels: “Om de sterk oplopende zorgkosten
enigszins binnen de perken te houden, wordt
bekeken hoe de zorg beter kan worden ingericht.
Aan de onderkant van de zorgketen, kunnen
zelfzorg en de drogist de drukbezette huisarts
ontlasten op het gebied van kleine kwalen. Hoe
kijken ’jullie als apothekers’ aan tegen de rol die
drogisten in de zorgketen kunnen spelen?

“De huisartsenzorg staat onder druk en er verschijnen veel patiënten met kleine kwalen op het spreekuur, zo’n 1 op de 7 van de
consulten gaat over kwalen die mensen ook zelf op kunnen lossen.
Dat systeem wordt in stand gehouden omdat een bezoek aan de
huisarts buiten het eigen risico valt. Maar huisarts en apotheker
hebben te maken met een groeiende vraag naar ingewikkelde

zorg, mensen worden ouder en worden aangemoedigd om thuis
te blijven en hun gezondheid meer zelf te managen. De vergrijzing brengt ook een toename in medicijngebruik met zich mee,
dat maakt de zorg complex. Bovendien gaat er meer zorg van de
tweedelijns richting de eerstelijn. Met voorlichting over de juiste
zorg op de juiste plek en meer aandacht voor preventie kun je deels
voorkomen dat dat knelpunten gaat opleveren. We zien in die aandacht voor preventie wel een rol weggelegd voor andere partijen
dan de huisarts, denk aan apotheker en mogelijk ook de drogist.”

Er wordt gestuurd op meer eigen regie, maar 15-20
procent van de bevolking is laaggeletterd en kan
bijsluiters niet goed lezen of begrijpen. Deze groep
is afhankelijk van de huisarts, apotheker of drogist
voor advisering…

“Wij zijn daar als apothekers bewust van, daarom hebben we
een aantal jaar geleden het project Laaggeletterdheid omarmd.
Er wordt nogal eens vergeten dat zoveel mensen de bijsluiter niet
kunnen lezen, laat staan toe kunnen passen. Toenemend medicijngebruik en polyfarmacie (het gebruik van meerdere geneesmiddelen tegelijk) vragen ook om meer duiding dus daar maken wij
ons zorgen over. We bieden met 2.000 openbare apotheken een
fijnmazig netwerk met toegankelijke zorg, je kunt gewoon bij een
apotheker binnenlopen om te overleggen met iemand die verstand
heeft van medicijnen. Die laagdrempeligheid vinden we belangrijk
omdat medicijnen fikse schade op kunnen leveren als ze niet goed
worden gebruikt. Er is ook een begrijpelijke bijsluiter beschik>>
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baar die op maat is gemaakt voor de patiënt. Apothekers zijn dus
flink in beweging om tegemoet te komen aan de behoeften van de
patiënt of consument – ook wij spreken namelijk van consumenten.”

Is dat niet een heel grote overgang - van patiënt
naar consument?

“Ligt eraan aan wie je het vraagt. Niet iedereen die in de apotheek
komt, voelt zich ziek. We benaderen dus niet iedereen als patiënt,
maar communiceren ook consumentgericht met mensen aan de
balie. Apothekers zitten wat dat betreft als beroepsgroep in een
transitie naar meer focus op het zorgverlenerschap: de geneesmiddelspecialist. Maar daar zit ook een spanningsveld: de consument
in de apotheek betaalt mij namelijk niet, dat is de zorgverzekeraar.
Dat maakt het wel eens moeilijk: hoe ga je als apotheker je consument of patiënt benaderen, hoeveel tijd kun je aan hen besteden?
We hebben bovendien te maken met een heel diverse doelgroep,
dat is nauwelijks te vergelijken met een retailer als de drogist die
zich vaak op een bepaald type consument richt.”

De huisarts behandelt volgens Nivel 12,1 miljoen
kleine kwalen die geen medische interventie
nodig hebben en daarbij wordt nog geregeld een
recept voorgeschreven. Hebben drogisten- en
apothekersorganisaties overleg over dit soort
zaken?

“Niet op structurele basis, er heerst toch een soort landjepik-gevoel
bij veel apothekers. Het is belangrijk dat iedere professional weet
waar zijn grenzen liggen. Zelfzorggeneesmiddelen zijn veilig in
gebruik, maar er zitten wel randvoorwaarden aan. Consumenten
en patiënten zijn vaak onbewust onbekwaam. Ze kunnen de informatie die ze vaak zelf online opzoeken, niet goed duiden. Als je
bij de drogist een zelfzorggeneesmiddel koopt, is er meestal weinig
risico. Maar als iemand daarnaast veel medicijnen gebruikt, kunnen er wisselwerkingen optreden en dat is wél een risico. Dat is het
terrein van de apotheker. Er zit overlap in onze werkzaamheden,
maar ook een duidelijke scheiding. Voor een eenduidig middel
tegen kleine kwalen kun je prima bij een productspecialist als de
drogist terecht. Zodra het complexer wordt, begint het zorgdomein
van huisarts of apotheker.”

De drogist adviseert 142.000 klanten per jaar om
met de huisarts of apotheker contact op te nemen
en wil ook niet op de stoel van apotheker of
huisarts zitten.

Maar hij kan wel een rol spelen in interacties door algemene
informatie te geven: als iemand naast het product dat ze willen
afrekenen medicijnen gebruikt, moeten ze even overleggen met
huisarts of apotheker. We verwijzen ook regelmatig naar huisarts
of apotheker, uiteindelijk wil ook de drogist dat medicijnen veilig
worden gebruikt.
“Een apotheker is natuurlijk ook een ondernemer. Je kunt op het gebied van zelfzorg de concurrentie aangaan met de drogist of juist
op dit terrein samen optrekken. Daar is vertrouwen in het juist
handelen van de drogist bij aankoop van zelfzorggeneesmiddelen
en interacties met receptgeneesmiddelen voor nodig. Als de drogist
daadwerkelijk bereid is om in dat soort situaties nee te verkopen,
zie ik mogelijkheden. Maar ik zie ook vaak mensen aan de balie
die een product hebben gekocht bij de drogist en bij ons komen
vragen of ze dat met hun medicijnen kunnen combineren. Je kunt
de vraag stellen waarom je als drogist het product toch verkoopt,
terwijl je vermoedt dat er wisselwerkingen op kunnen treden.”

Dat is in het kader van verantwoorde zorg
toch bij uitstek het terrein waar de twee
brancheorganisaties van drogisten en apothekers
met elkaar op kunnen trekken?

“Ik denk dat het absoluut nuttig is om daarover het gesprek aan
te gaan en thema’s te bepalen waarover we tot afspraken kunnen
komen. Voor apothekers en drogisten geldt dat we instaan voor
veilig gebruik, wat je ook koopt of voorgeschreven krijgt. Maar een
apotheker uit ook zijn zorgen als iemand per dag vijf multivitamines gebruikt. Kan en wil de drogist dat ook, is de expertise aanwezig en durft de drogist het aan om alleen advies te geven en door te
verwijzen?”
Op tijden dat de apotheek niet geopend is, gaan mensen ook naar
de drogist, bijvoorbeeld om ’s avonds of in het weekend extra pijnstillers te kopen. Ook daar raken onze werkterreinen elkaar…
“Mensen moeten weten voor welke zorg ze bij welke zorgverlener terecht kunnen. Die kennis is er nu nog niet altijd. Zo had ik

Henry Neels was Managing Director van Wyeth Consumer
Healthcare Benelux) waar hij 24 jaar heeft gewerkt. Hij
was o.a. verantwoordelijk voor de switch van Ibuprofen
400mg naar UAD-status en introductie van Centrum
multivitamines in de Benelux. Nadat Wyeth met Pfizer
fuseerde, richtte hij Neels Consultancy en Zelfzorg Support
op voor onafhankelijk advies over zelfzorgvraagstukken.
Hij schreef het boek ‘Turbulentie in OTC-land’, verzorgde
een serie artikelen over zelfzorg, organiseerde drie
Zelfzorgcongressen en is gastdocent aan de Erasmus
Universiteit.
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contact met een patiënt die op voorschrift van de tandarts een
medicijn op internet wilde kopen. Hij is nierpatiënt en gelukkig
heel bewust met zijn gezondheid bezig, dus hij vroeg mij om het
recept te checken. Dat bleek helemaal niet geschikt in zijn situatie.
Deze man was heel alert, maar er zijn ook mensen die helemaal
niet op wisselwerkingen letten en bijvoorbeeld geregeld ibuprofen
gebruiken terwijl zij bloedverdunners slikken. Dat is gemakkelijk
te voorkomen, maar dan is er bewustwording nodig: wanneer
moet iemand bij zelfzorg een apotheker of huisarts raadplegen?
Als we dat goed tussen de oren weten te krijgen, heeft ieder zijn rol
in de eerstelijn en kun je mensen goed helpen. Veel collega’s wijzen
mensen de weg naar drogist bij vragen over zelfzorgmiddelen. Het
begint met de opvoeding van de consument.”

De drogist staat met 2.350 locaties dichtbij de
klant. Is er samenwerking denkbaar waarbij
drogisten een breder assortiment en meer diensten
aanbieden, ook ter compensatie van weekend- en
avondsluiting apothekers?

“Apothekers hebben zelf ook een breed netwerk, iedereen moet
binnen een kwartier, 20 minuten bij een apotheek terechtkunnen. Je kunt een afhaalpunt bij een drogist installeren, maar die
service bieden veel apothekers ook, er kan dan op elke moment een
pakketje worden opgehaald. We vinden het heel belangrijk om bij
elke vorm van logistiek de zorgbegeleiding in de gaten te houden.
Je kunt in de logistiek rekening houden met de wensen van de
consument en veel mensen vinden het gemakkelijk als medicijnen
worden bezorgd. Maar je wilt toch een vinger aan de pols houden,
ook bij chronisch gebruik wil je iemand eens in de zoveel tijd aan
de balie zien.”

Maar als je denkt aan anticonceptie of andere
medicijnen waarvoor mensen eenmaal een recept
krijgen en het daarna jarenlang gebruiken. Is
daarbij toch nog intense zorgbegeleiding nodig?

“Het is verstandig om kritisch te overwegen wat er in de breedste
zin van het woord onder zelfzorg kan worden verstaan. Ik denk in
dit kader bijvoorbeeld aan statines of erectiemiddelen. Waar kunnen we op een verantwoorde manier de zelfzorgdoelgroep vergroten? Switches van receptgeneesmiddelen naar zelfzorg worden
zorgvuldig overwogen, want ook bij statines en erectiemiddelen
kunnen er serieuze wisselwerkingen optreden. Wij komen dat
toch wekelijks tegen. Op het moment dat je het vrijgeeft, raak je
het zicht erop kwijt. Je kunt het aan de consument of patiënt zelf
overlaten om medicijngebruik te melden, maar daar heb ik weinig
vertrouwen in. Het komt heel vaak voor dat mensen zeggen dat ze
geen medicijnen gebruiken, terwijl ze bijvoorbeeld wel dagelijks
de anticonceptiepil slikken. En ook een anticonceptiepil valt onder
geneesmiddelen.”

Er wordt weer bekeken hoe UAD-middelen met
advies op afstand kunnen worden verkocht in
willekeurige winkels en bij de verkoop van AVmiddelen is er helemaal geen controle. Hoe kijkt de
KNMP daar tegenaan?

“Als ik zie dat supermarkten UAD-middelen onder toezicht van een
digitale tablet willen verkopen, maak ik me grote zorgen. Je moet
de drempels niet lager maken, er zit een waarborg in de status van
zelfzorggeneesmiddelen zodat apotheker en drogist verantwoorde
zorg kunnen leveren. Je kunt het niet aan de consument overlaten om informatie in te winnen bij een tablet in een willekeurige
winkel, dat is het onbewust onbekwaam verhaal. De apotheker
heeft met 8 tot 9 % een klein aandeel in de verkoop van zelfzorg en
ieder maakt een andere keuze in de handverkoop. De ene apotheker richt zich meer op leefstijl en breidt het aanbod zelfzorg uit,
terwijl de ander het aanbod bewust beperkt houdt. De groeiende
complexiteit in de eerstelijn zorgt ervoor dat openbaar apothekers
ook een rol moeten spelen in het veilig gebruik van zelfzorg, zeker
als mensen veel medicijnen tegelijk gebruiken of meerdere kwalen
hebben. Als de drogist in dat soort situaties ook adequaat aan de
rem trekt, dan heeft samenwerking nut om de zorgvraag in de eerstelijn behapbaar te houden, daar hebben de consument of patiënt
én de zorgketen baat bij.”
Blaauw geeft ten slotte aan dat drogist en apotheker elkaar kunnen versterken als het gaat om de goede zorg. “Zelfzorg moet
verkocht worden door mensen die daar verstand van hebben zoals
de drogist die ik als productspecialist zie. Maar zorgverlening betekent ook dat je kijkt naar de consument of patiënt in zijn totaliteit,
inclusief de algemene gezondheid en medicijngebruik. Dat gaat
de expertise van de drogist te buiten. Er moet een duidelijk beeld
zijn waar ieder staat en zo kun je naar de overheid ook een sterk
verhaal houden. Op die manier kun je je samen hard maken voor
verantwoorde zorg, ook bij zelfzorggeneesmiddelen.”
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De drogist zit in het grote midden
De drogisterij-inkopers en medewerkers hebben zich weer uitgesproken en de nominaties
voor de Care Awards worden in deze uitgave
bekendgemaakt. Het ziet ernaar uit dat we
de uitreiking zelfs live kunnen gaan vieren. Er
zijn altijd veel inzendingen. Ook van producten die nog niet of amper verkocht worden in
de drogisterij. Vanwege deze onbekendheid
zijn dit soort producten kansloos, ondanks
het enthousiasme van de jury, de redactie van
Careality en niet te vergeten de leverancier
zelf die graag zaken wil doen met de drogisterijsector. Toch is het belangrijk om hier aandacht voor te vragen. Het gaat vaak om echte
potentiële innovaties die de sector verder
kunnen helpen. Soms is het product elders al
succesvol of spreekt het concept (tegenwoordig) tot de verbeelding.

Internet als aankoopdrijver

Kortom; producten die in de toekomst het
verschil kunnen maken voor de drogist in
het offline retail landschap. Ik zie vanuit ons
eigen consumentenonderzoek dat internet de
belangrijkste oriëntatiebron is geworden bij
de aankoop van drogisterijproducten en sterk
stijgend is als uiteindelijke aankoopdriver. Ook
scoren internetwinkels vooral op algemene
waardering vanwege het onuitputtelijke
assortiment. De internet aankoopconversie
neemt behoorlijk toe. Nu gaat de shopper nog
steeds vaker naar de winkel, maar het betekent wel dat de activatieknoppen de laatste
jaren aan het veranderen zijn en we hier iets
mee moeten. Het gevaar is dat de sector het
supermarkt kanaal te veel in de gaten houdt.
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Tevredenheid shoppers

Info2Action registreert sinds 2015 consistent
de algemene tevredenheid van een retailformule in relatie tot verschillende succesdrivers. Algemene tevredenheid bij bestaande
loyale shoppers realiseer je met een ruim
assortiment (het belangrijkste), de relatie,
het advies, het gemak en scherpe prijs voor je
favoriete product (dus niet een willekeurige
aanbieding). In bijgaande grafiek ziet u de
waardering van supplementen-kopers: wat
vinden zij van het totale drogmetica- assortiment op de genoemde aspecten?

Gemiddelde waardering

De drogist bevindt zich in het grote midden
met een gemiddelde waardering. Het kan
beter, maar het zou ook slechter kunnen. De
marktgroei is ook gemiddeld en ligt elders
soms hoger. Dat geldt ook voor de innovatiegraad, waarin we nu afhankelijk zijn van
grote spelers. Ik denk dat de sector verder
de nek kan uitsteken door meer en op een
originele wijze werk te maken van behoeften,
impulsen en de shopper.

Meer weten? Jhrutte@info2action.nl

“De drogist wordt
gemiddeld gewaardeerd
en kan zijn nek verder
uitsteken”
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

• Kappersproducten die nu vaak online of via
speciaalzaken worden besteld
• Scheerproducten waarvan het cederhout
uit je computer springt
• Abonnementsproducten die je vanuit verschillende categorieën online ziet ontstaan
• Seksualiteit-producten die de gêne inmiddels voorbij zijn
• Decoratieve cosmetica waarvan je hebberig
wordt of door een belangrijke influencer
aanbevolen
• Supplementen, met een abonnementsstructuur, die soms gericht zijn op gezondheidsklachten waarvoor je nog niet bij de
drogist terecht kan

nieuws

Zorgen over wijziging
Geneesmiddelenwet
De Tweede Kamer behandelt op dit moment een zogenaamde Veegwet met daarin een ‘technische’
wijziging van artikel 62 van de Geneesmiddelenwet. Deze aanpassing maakt het mogelijk dat het
persoonlijke advies van een apotheker of drogist, bij de verkoop van UAD-geneesmiddelen, weer wordt
vervangen door een digitale tablet. Het CBD en het Instituut Verantwoord Medicijngebruik (IVM) vinden
dit onnodig, onverstandig en gevaarlijk voor de volksgezondheid en lieten dit via een brief aan de
betrokken Kamerleden weten.
te kst

Centraal Bureau Drogisterijbedrijven

H

et gevolg van de wetswijziging zou zijn dat straks alle
zelfzorggeneesmiddelen verkocht kunnen worden bij
supermarkt, bouwmarkt of pompshop met een tablet aan
de muur en één drogist op het hoofdkantoor. Het CBD en
het Instituut Verantwoord Medicijngebruik (IVM) maken zich grote
zorgen over deze wetswijziging.
Aanleiding voor de voorgenomen wetswijziging is de uitspraak van
de Raad van State van 4 november 2020 over de verkoop van UADgeneesmiddelen en de uitleg van artikel 62, tweede lid. Volgens de
Raad moet er in een verkooppunt van UAD-geneesmiddelen altijd een
(assistent-)drogist fysiek aanwezig zijn. De regering vindt de Geneesmiddelenwet op dit punt verouderd en wil de weg voor advies op
afstand vrij maken. Met de voorgestelde wijzigingen worden volgens
de regering geen substantiële beleidswijzigingen beoogd; het zou
slechts gaan om technische aanpassingen.

Ingrijpende veranderingen

Dit is volgens IVM en CBD echter onjuist, aangezien de voorgestelde
wijzigingen in de Verzamelwet ingrijpend zullen zijn, met aantoonbare, evidente risico’s voor de volksgezondheid. De minister is hier
door diverse partijen (IVM, Consumentenbond en CBD) bij herhaling
op gewezen. Jos Jongstra, directeur CBD: “De in de Verzamelwet voorgestelde wijzigingen hollen de wettelijke eis van het aanbieden van
‘verantwoorde zorg’ bij de terhandstelling van UAD-geneesmiddelen
uit. Daarmee heffen de wijzigingen het wettelijke onderscheid tussen
AV en UAD-geneesmiddelen feitelijk op. De Raad heeft niet voor niets
geoordeeld dat de tabletdrogist in strijd is met de wet.”

Brief aan VWS verstuurd

CBD en IVM hebben op 19 januari 2022 een brief verstuurd aan VWS
waarin zij hun zorgen uiten. Ter ondersteuning van het pleidooi
heeft Prof. mr. Bröring een analyse op de Verzamelwet 2022 toege-

voegd. Bröring concludeert dat er, anders dan de regering suggereert,
geen sprake is van technische aanpassingen, maar van inhoudelijke
wijzigingen die de essentialia van de wet raken. De voorgestelde
wetswijziging is evenmin nodig voor de verkoop op afstand van UADgeneesmiddelen; dat wordt immers door de Geneesmiddelenwet al
toegestaan. Bovendien hebben zowel KNMP als CBD eigen richtlijnen
ontwikkeld voor de online verkoop van (UA- resp. UAD) geneesmiddelen.

Afstemming ketenpartners

CBD en IVM hebben de betrokken Tweede Kamerleden verzocht om
niet akkoord te gaan met de technische wetswijziging en vragen de
minister om alle relevante veldpartijen te consulteren, waaronder
in ieder geval IVM, CBD, Consumentenbond en Patiëntenfederatie
Nederland, evenals de deelnemers aan de expertbijeenkomst van
afgelopen september. Dat is nog niet gebeurd. Over de noodzakelijke
minimale zorg bij de verkoop van zelfzorgmedicatie, is door het IVM
afgelopen zomer een rapport opgesteld en er is een expertbijeenkomst
georganiseerd die heeft geleid tot een breed gedragen consensusdocument. Dat consensusdocument is in september naar de betrokken Tweede Kamerleden gestuurd. Bij de eerste mogelijkheid om te
reageren op de
wetswijziging,
op maandag
7 februari, hebben
diverse kamerleden
vragen gesteld naar
aanleiding van dit
document en de
brief van CBD
en IVM.

Centraal Bureau Drogisterijbedrijven / www.drogistensite.nl / www.erkendspecialistinzelfzorg.nl /
info@cbd-maarssen.nl / @CBDdrogisterij
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Care & Beauty bestaat 3 jaar en 4 winkels zijn inmiddels verbouwd

“Een warm bad voor ondernemers,
medewerkers en klanten”
Care & Beauty bestaat drie jaar en de eerste winkels van de groep ondernemers die zich in 2019 hebben
afgescheiden van NDS zijn inmiddels al verbouwd. Twee winkels van Harry Piet, in Purmerend en Amsterdam,
en de drogisterijen van Michiel Hensbergen in Meerkerk en van Sandra Dijkman in Zaandam hebben nu een
uitstraling die volgens de ondernemers beter past bij het assortiment en de missie van Care & Beauty.

te kst

Ivonne de Thouars

beeld

Froukje Wilming fotografie

“O

nze missie als de betere drogist voor het groene
alternatief staat nog steeds als een huis”, zegt ondernemer Michiel Hensbergen. Zijn ‘oude gezellige
dorpswinkel’ sloot eind oktober de deuren voor de
verbouwing. “We hebben het helemaal casco getrokken en na twee
weken kon ik mijn klanten weer ontvangen in een warme drogisterij met natuurlijke uitstraling. Dat was ook precies mijn wens, een
gezellige winkel waar mensen zich thuisvoelen en niet een zakelijke,
witte doos zoals je vaak ziet. De drogisterij past nu beter bij mijn assortiment, dat zeker voor de helft uit natuurproducten bestaat en die
worden nu op ooghoogte gepresenteerd.” De drie ondernemers die
hun winkel lieten verbouwen, waren geheel vrij in hun keuze. “Bij Care
& Beauty is niets verplicht, maar je raakt natuurlijk wel geïnspireerd.
De klant die mijn winkel bezoekt, komt niet bij mijn collega-ondernemer dus ieder maakt zijn eigen keuzes, we streven geen uniformiteit
na. Ik heb de plattegronden wel gedeeld en feedback gevraagd op
ondernemersniveau. Uitstraling is niet wat ons bindt, wel een goede
advisering en het accent op groen.”

Duurzaam alternatief

Michiel vertelt dat zijn klanten heel enthousiast zijn over de nieuwe
uitstraling van de drogisterij. “Mijn klantengroep is niet veranderd,
maar de klant zelf is veranderd. Veel consumenten willen de stap naar
duurzaamheid maken, maar ze zien ook allerlei barrières. Het groene
assortiment verkoopt goed als je een sterk advies kunt geven en uit
kunt leggen wat de voordelen zijn. Klanten zijn blij dat mijn groene
aanbod in hun dorp beschikbaar is en mensen uit de wijde omgeving
komen op mijn assortiment af. Ze zijn bereid om in de auto te springen voor een vernieuwend groen product. Ik merk dat mensen
>>
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Cindy (links) en Sigrid van
Care & Beauty drogisterij
Sandra in Zaandam
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door de nieuwe inrichting meer worden uitgenodigd om te winkelen
en om advies te vragen. Ook mijn medewerkers leven op, we hebben
namelijk nog meer kansen om de klant te prikkelen en hen de weg te
wijzen naar een betaalbaar, duurzaam alternatief. In de toekomst zal
het accent nog meer op duurzaamheid en natuurlijke producten liggen. Dat wil ik stap voor stap uitbreiden, zo ga ik bijvoorbeeld wasbare
luiers aanbieden. Ik zal er geen 1.000 van verkopen, maar wil toch
laten zien dat ik het heb.”

Rust en positiviteit

Dankzij de nieuwe inrichting en de scherpe missie van Care & Beauty
voelen de medewerkers zich volgens Michiel echt een gezondheidsadviseur. “Tijdens de coronacrisis zochten mensen vaker betrouwbaar
advies bij ons als dorpsdrogist en we zijn daar heel zorgvuldig mee
omgegaan. We hebben altijd de richtlijnen gevolgd en dat straalden
we uit in onze advisering. In onze folders leggen we ook het accent
op onze expertise en het natuurlijke assortiment en niet op 1+1-acties. Als je je op die manier profileert, krijg je een beter contact met je
klanten en kun je beter advies geven. We geven liever iets weg dan dat
we voor 1+1-acties gaan. Onze folder stellen we zelf samen, we gaan
daarvoor een hechte samenwerking aan met de leveranciers en worden niet door vaste afspraken gehinderd. Daardoor kunnen we ook in
zee met nicheaanbieders die een interessant product bieden, maar
ai164491776211_DEF_Valdispert_Gummies_Careality_advertentie_240x162_v1ai.pdf
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elders geen voet aan de grond krijgen. We zijn ook niet afhankelijk van
de folder, dat geeft vrijheid. Die rust en positiviteit zie je bij onze hele
groep ondernemers terug. We dragen samen de formule, iedereen
heeft inspraak en is heel betrokken. Ondernemer Bob van Rheenen,
die nu zijn winkel aan Harry Piet heeft verkocht, gaf zelfs aan dat zijn
tijd bij Care & Beauty de meest ontspannen en prettige periode als
drogist is geweest.”

“Onze missie als de
betere drogist voor
het groene alternatief staat
nog steeds als een huis”

Hoewel critici beweerden dat Care & Beauty niet zou kunnen overleven zonder een prijsfocus, is de formule met 22 winkels nu na drie
jaar klaar voor verdere groei. “Groei in aantal winkels is geen doel op
zich, 100 winkels kunnen ook een blok aan je been zijn. We willen wel
groeien in expertise en het gevoel van een warm bad voor ondernemers, medewerkers en klanten vergroten. Deze verbouwing geeft daar
letterlijk een gezicht aan.”

Careality februari/maart 2022
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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.
- Compleet 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

TRAININGEN DIE JE
HELPEN GROEIEN!
De open trainingen starten weer,
uiteraard coronaproof, op:
Formule Management

Excel voor Trade Marketing
en Category Management
ALLES PER STUK
TE BESTELLEN

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

GEEN REGELWAARDE
TOESLAG

GDP

Presentatiewetten en optimale
conversie van het schap

Sneller en beter werken met marktdata
Training Online Category Management

10 maart & 31 maart
17 maart
24 maart
29 maart & 19 april

5 april & 21 april

Benieuwd naar onze trainingen of onze aanpak?
Neem dan contact op met Evelyn van Leur (+31 6 30 352 147) of
Tijn Bresser (+31 6 12 476 536) of kijk op www.ct-company.nl

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
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Huurders van horeca- en winkelruimte
hebben recht op huurkorting

In veel vergelijkbare procedures hadden kantonrechters eerder al geoordeeld dat de coronacrisis en de overheidsmaatregelen gelden
als een huurrechtelijk gebrek. Daardoor kwam
de huurprijs voor vermindering in aanmerking. In een belangrijke uitspraak van de Hoge
Raad van 24 december 2021 is bepaald dat
de door de overheid opgelegde sluiting van
bedrijfsruimten géén huurrechtelijk gebrek is
dat kan leiden tot huurprijsvermindering.
In een procedure tussen een (particuliere)
verhuurder van horecaruimte tegen Heineken
als hoofdhuurder heeft de Roermondse kantonrechter vragen gesteld aan de Hoge Raad
over huurkorting in coronatijd. In die procedure vorderde de verhuurder een verklaring
voor recht dat Heineken als hoofdhuurder
niet bevoegd is om een door Heineken aan
haar onderhuurder verstrekte huurkorting
over de periode van 15 maart 2020 tot 1 juni
2020 door te berekenen aan de betrokken
(hoofd)verhuurder.

Onvoorziene omstandigheid

Bij de beantwoording van de vragen van de
Roermondse kantonrechter heeft de Hoge
Raad op 24 december 2021 beslist dat het
niet of slechts in geringe mate kunnen
exploiteren van de gehuurde bedrijfsruimte
als gevolg van door de overheid opgelegde
coronamaatregelen, heeft te gelden als een
onvoorziene omstandigheid (art. 6:258 BW)
waarmee partijen geen rekening hielden bij
huurovereenkomsten die gesloten zijn vóór 15
maart 2020.

Gelijk verdelen

In die gevallen kan de kantonrechter een
huurovereenkomst wijzigen door de overeengekomen huurprijs te verminderen voor de
periode van het omzetverlies. De Hoge Raad
heeft in zijn uitspraak een praktische reken-

formule gegeven voor de berekening van de
huurprijsvermindering waarbij uitgangspunt
is dat het door de huurder geleden nadeel
bestaande uit omzetverlies als gevolg van
overheidsmaatregelen, tussen huurder en verhuurder voor gelijke delen wordt gedragen.
De vermindering van de huurprijs kan worden
berekend overeenkomstig de vastelastenmethode. De toepassing daarvan resulteert in
een percentage waarmee de contractueel verschuldigde huurprijs wordt verminderd. Voor
de hand ligt om de huurprijsvermindering te
berekenen per termijn waarover de huurprijs
is verschuldigd. Voor huurovereenkomsten
die na 15 maart 2020 zijn gesloten, dient de
rechter per geval te beoordelen of sprake is
van een onvoorziene omstandigheid.
Vermindering van de huurprijs zal dus voornamelijk bewerkstelligd moeten worden door
een beroep van de huurder op een onvoorziene omstandigheid bestaande uit de coronapandemie en de door de overheid opgelegde
maatregelen waardoor de huurder omzet is
misgelopen.
De uitspraak van de Hoge Raad geeft partijen
houvast bij de beslissing in concrete huurkwesties. Alvorens een procedure te starten
tegen een verhuurder vanwege huurprijsvermindering, is het verstandig om in overleg te
treden met de verhuurder over een verlaging
van de huur. In het kader van dat overleg
zullen huurder en verhuurder de huurprijsvermindering moeten bereken op basis van
de door de Hoge Raad gegeven rekenformule.
Het ligt dan ook op de weg van de huurder
om zijn financiële gegevens te delen met de
verhuurder.

“Wanneer komt
de huurprijs voor
vermindering in
aanmerking?”

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

rkraaijvanger@vanodijk.nl

De coronapandemie heeft sinds maart 2020 verstrekkende gevolgen gehad. Branches zoals
horeca en retail werden verplicht hun deuren te sluiten of werden beperkt in openingstijden. De
huurrechtpraktijk had behoefte aan beantwoording door de Hoge Raad van vragen die huurders,
verhuurders en ook kantonrechters hadden over huurprijsvermindering in geval van door de
overheid opgelegde coronamaatregelen, waardoor de omzet van huurders gedaald of zelfs nihil is.
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Heritage Store Rosewater:

Bestseller VS komt naar Nederland
Het Amerikaanse topmerk Heritage Store komt naar Nederland met Rose Water en Castor Oil. Heritage
Store staat voor goede huid- en haarverzorging: gezonde, schone en natuurvriendelijke cosmetica die
lichaam en geest met elkaar verbindt.

I

n de VS is het een merk van formaat,
dat al vanaf het begin garant staat
voor producten die zo milieuvriendelijk,
schoon en gezond mogelijk worden
geproduceerd. Nu komt het merk naar
Nederland, met de introductie van
vier verschillende varianten van zijn
internationale bestseller Rose Water.
Rosewater bevat onder meer Damask Rose
en speciaal gewerveld en gemagnetiseerd
Vor-Mag™ water. Wat huid, haar en ziel een
toxine-vrije verfrissing biedt.
Daarnaast worden er twee varianten van
Castor Oil op de markt gebracht. Castorolie
is een tijdloos ingrediënt dat wordt gebruikt
om de huid te versoepelen, en om haar en
wenkbrauwen meer kracht, volume en glans
te geven. Tot slot komt er een Ancient
Healing Clay.
“Heritage Store staat voor zuivere en
pure schoonheid”, zegt Dewi Perik,
verantwoordelijk voor sales. “Daarom
gebruiken we in onze producten alleen
essentiële ingrediënten. En dus zit elk
product boordevol met precies datgene,
waar de klant behoefte aan heeft. Ook zijn
al onze producten puur, plantaardig en zo
natuurlijk mogelijk.”

Natuurlijke, gezonde schoonheid

“De soul-to-skin cosmetica van Heritage Store
past helemaal bij de lifestyle van de moderne
consument”, vult marketing manager
Marcel Heijboer aan. “Want Heritage Store
is een manier van denken, om de balans
te vinden tussen lichaam, geest en ziel. De

primaire doelgroep is de moderne vrouw die
onafhankelijk is en vol zelfvertrouwen. Zij
gebruikt graag natuurlijke producten die haar
huid op een gezonde manier voeden en haar
ziel een boost geven.”
Perik: “Daarmee past Heritage Store perfect in
het assortiment van de retailer die méér wil
bieden dan alleen producten met een goede
prijs/kwaliteitsverhouding. Hiermee kun je
je jonge, zelfbewuste klant helpen in haar
pad op weg naar een natuurlijke, gezonde
schoonheid.”

Heritage Store: perfect voor je huid, je haar en jouw lifestyle
24
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Heritage Store
• Clean & Pure
Heritage Store bevat alleen de
essentiële ingrediënten, dus geen
onnodige of agressieve stoffen.
• Close to Nature
Alle producten zijn puur plantaardig
en zo natuurlijk mogelijk, gebaseerd
op botanische formules.
• Elevated Energy
Heritage Store Rose Water bevat
Vor-Mag™ water, dat wordt gewerveld
en gemagnetiseerd, voor meer
vibraties en meer energie.

Uitreikingen Care Awards 10 maart 2022

Het eerste live event is een feit!
Op 10 maart 2022 worden alweer voor de zevende keer de Careality Care Awards uitgereikt. De uitreikingen
kunnen live plaatsvinden en daarmee is het eerste netwerk-event voor de drogisterijsector weer een feit!
Onder leiding van presentatoren Tom van ’t Hek en Sabine van Diemen worden de beste innovaties van
2021 bekroond en het event biedt vooral de gelegenheid om elkaar weer live te spreken.

O

p de volgende pagina’s treft u de
genomineerde innovaties voor
de Careality Care Awards 2021
aan. Onze lezers hebben uit alle
innovaties van 2021 hun favorieten gekozen. Daar kwamen vier genomineerden per
categorie uit voort. De vakjury van de Care
Awards heeft deze favorieten beoordeeld en
de winnaars gekozen. De introducties van
2021 zijn verzameld door ons vakblad in samenwerking met Nielsen en Info2Action en
gepubliceerd in de december-uitgave van
Careality. Ruim 400 lezers van Careality
en medewerkers van de drogisterij hebben
gestemd op de beste innovatie, waarvoor
onze hartelijke dank!

Wegingsfactoren

De vakjury van de Care Awards heeft de
favorieten van de lezers beoordeeld op
vastgestelde wegingsfactoren zoals mate
van innovatie, verrijking van de categorie,
verwachte levensduur, samenwerking drogisterij, lef, duurzaamheid en het verhogen
van de gebruiksmomenten. Bovendien stellen zij vast welke leverancier al jaren een
sterke bijdrage levert aan de sector en de
winnaar is van de Oeuvre Award 2022. Wie
krijgen de Awards uitgereikt? Dat wordt
bekendgemaakt tijdens alweer de zevende
uitreiking van de Care Awards op 10 maart
2022.

Endurance Award

Dit jaar reikt de jury van de Care Awards
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? Op 10 maart reiken we deze
waardevolle award uit aan een leverancier
die met zijn product – vier jaar na introductie - nog steeds sterk op het schap staat en
een vaste waarde is geworden in de 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.

Branchebreed gedragen

De juryleden van de Careality
Care Awards 2022:
Niek Schipper
buying director
A.S. Watson Health
& Beauty Benelux
(juryvoorzitter)

Matthieu Moons
directeur
Merchandising en
Promo Etos

Christa van Herk
unitmanager NDS

De Care Awards worden branchebreed
gedragen. In de vakjury is van elke
drogisterijformule een directielid of
inkoper vertegenwoordigd. Zij bepalen
samen met hun inkoopafdeling en de
andere deskundige juryleden de winnaars
van de Care Awards.

Jan Bouwman
directeur Holland
Pharma

Joop Rutte
directeur info2action

Deelname

Wilt u deelnemen aan het Care Award Event 2022 op donderdag 10 maart 2022 van
17.00 tot 21.30? Stuur dan een e-mail naar redactie@careality.nl. Wij informeren u dan
graag over de mogelijkheden.
NB: Enkele genomineerden geven vanwege het medische karakter van de innovatie of om
andere redenen de voorkeur aan een vermelding in plaats van een redactionele omschrijving.

Marloes Koenen
category manager
Unipharma
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Beauty
Maybelline Sky High Mascara

Leverancier: L’Oréal
Introductiedatum: maart 2021
Verantwoordelijke manager: Thom Molenkamp
Een perfecte mascara moet de wimpers lengte en volume bieden, zonder dat de haartjes gedurende
de dag inzakken. Maybelline lanceerde de Sky High mascara, verrijkt met bamboe-extract voor lange
wimpers die niet verzwaren. Door de puntvormige borstel kunnen de kortste wimperharen bereikt
worden. Hoewel er de afgelopen tijd minder make-up wordt gebruikt door de lockdowns, gaat de Sky
High mascara, mede dankzij TikTok en andere sociale platformen, viral en is het een enorm succes: het
is zelfs de grootste mascara ooit. Aandacht op social media werkt, maar L’Oréal heeft ook de drogist als
partner nodig om lanceringen groot te maken. De uitingen van de drogist in combinatie met aandacht
op de winkelvloer zorgen voor nog meer aandacht van de shopper.

Infaillible 24H Foundation in a Powder
Leverancier: L’Oréal
Introductiedatum: februari 2021
Verantwoordelijke manager: Bianca Hes

Veel consumenten zijn op zoek naar langhoudende make-up. De introductie van Infaillible 24H
Foundation in a Powder brengt make-up met een werkelijk langhoudend effect. Het is waterproof,
zweetproof, hitteproof en geeft niet af, zelfs niet als je een mondkapje draagt. Deze Foundation in a
Powder blijft echt de hele dag zitten! De foundation bevat een innovatieve combinatie van poeder en
foundation in 1 met een mooi, natuurlijk resultaat. Deze innovatie viel op bij de consument en die is zo
tevreden met de foundation dat het product een echte TikTok-hype is geworden. Volgens L’Oréal is het ook
nodig om zowel de online als offline verkoop van cosmetica te stimuleren in 2022 om de dalende verkoop
van 2020 (-1,4% tov 2019) te verbeteren. Drogisterijen spelen hierbij een belangrijke partnerrol.

Max Factor Divine Lashes Black

Leverancier: Coty
Introductiedatum: februari 2021
Verantwoordelijke managers: Fadime Elvan, Dominique Stigter, Lonneke Toonen en Sophia van der Schoor
(vanaf november 2020)
De Divine Lashes Black mascara doet in een handomdraai echt wat het product belooft: zonder moeite
mooie, lange, volumineuze wimpers. De textuur is romig en ultralicht waardoor de wimpers niet hard
worden, maar soepel en flexibel blijven aanvoelen. Daarnaast is de mascara verrijkt met panthenol,
wat de wimpers versterkt. Coty heeft voor de mascara Divine visibility gecreëerd: met impactvolle
en herkenbare PR en uitingen was deze mascara zowel op de winkelvloer als online niet te missen.
Volgens Coty was het vertrouwen in het succes van product en lanceringsplan hoog, de lockdown
maakte het echter spannend. Gelukkig liegen de resultaten er niet om: de Divine Lashes Black was de #1
bestverkochte mascara in december 2020 (Nielsen: value sales DP wk 49-52 2020).

Pupa Milano I’m Sexy Lips

Leverancier: Care Cosmetics
Introductiedatum: september 2021
Verantwoordelijke manager: Gabriela Papiz
I’m Sexy Lips is een supervinyl liquid lipstick voor sensuele en ultra gepigmenteerde lippen met een
extreme finish. Deze introductie combineert voor het eerst een extreme glans met super opvullend
optisch effect. Het assortiment van 8 tinten biedt een compleet kleurenpalet met nude, rood, roze en
fuchsia. Verpakt in een felrode metallic huls en de perfecte applicator om gelijkmatig en precies aan
te brengen. De onderscheidende, exclusieve technologie zorgt voor een mooie vloeibare textuur en de
zuivere pigmenten geven een intense kleur met een langdurige glans. Daarnaast is het verrijkt met
voedende Argan-olie en hyaluronzuur dat de lijntjes opvult. I’m Sexy Lips viel volgens Care Cosmetics
goed op, mede dankzij het advies en de presentatie bij de drogisterij.
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SKIN BOOSTERS
Hooggeconcentreerde
serums met vitaminen
en hyaluronzuur.
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Voor elke hoest

*

Bedankt voor de nominatie!

* Droge en vastzittende hoest tĳdens een verkoudheid. Medisch hulpmiddel. Lees voor het kopen de verpakking.

Gezichtsverzorging
Biodermal Skin Booster Glow Serum
Leverancier: Perrigo
Introductiedatum: september 2021
Verantwoordelijke manager: Lynn van Kempen

In skincare heeft de consument een steeds grotere behoefte aan effectieve producten die daadwerkelijk
helpen bij een specifieke huidbehoefte. Biodermal heeft daarom een serum gelanceerd dat geformuleerd
is met vitamine C en hyaluronzuur. Vitamine C is inmiddels een echte musthave in huidverzorging: het
verheldert de huidteint, gaat een doffe huid tegen en vervaagt donkere vlekjes. Het hyaluronzuur in het
Glow Serum geeft de huid een intensieve hydratatieboost, laat deze er fris uit zien en gaat fijne lijntjes en
rimpels tegen. Het Glow Serum is onderdeel van de Skin Booster serie van Biodermal. Deze serie bevat 3
hooggeconcentreerde en effectieve serums met vitamine A, B5, C en hyaluronzuur. Een dagelijkse extra
boost, voor een zichtbaar verbeterde en stralende huid!

Dr. Hauschka Balancerende Vloeibare Dagcrème
Leverancier: WALA / Dr. Hauschka
Introductiedatum: maart 2021
Verantwoordelijke manager: Kathrin Mezeger

Natuurlijke en duurzame huidverzorging is voor Dr. Hauschka geen trend maar traditie. Sinds
1967 vervaardigt het merk 100% natuurlijke cosmeticaproducten, vanaf het begin dierproefvrij en
hoofdzakelijk van biologische of zelfs demeter-kwaliteit. Met de introductie van Balancerende Vloeibare
Dagcrème, als uitbreiding op de populaire Vloeibare Dagcrème, biedt Dr. Hauschka een oplossing voor
de huid die uit balans is. De crème brengt de wat vette, gemengde huid met een glimmende T-zone,
onzuiverheden, maar soms ook droge wangen weer in balans. Vaak wordt dit huidbeeld veroorzaakt
door hormonale disbalans, bijvoorbeeld tijdens de puberteit of zwangerschap. Met name de jongere
doelgroep zoekt naar een lichte-textuur formule, die hydrateert en een gemengde huid in balans brengt.
De fris ruikende, vloeibare textuur van de Balancerende Vloeibare Dagcrème reguleert de onzuivere huid
en geeft langdurige hydratatie.

Labello Caring Lip Oils

Leverancier: Beiersdorf
Introductiedatum: januari 2021
Verantwoordelijke manager: Sophie van Daalen en Zoë van den Brink (na augustus 2021)
Binnen de lipverzorging categorie zijn er geen producten die zowel verzorging als een glossy finish
bieden. Dankzij de lancering van Labello Caring Lip Oil is dat nu wel beschikbaar. De hydraterende
en verzorgende werking zorgt bovendien voor gezonde lippen die er vol uitzien. De Lip Oil bevat geen
dierlijke ingrediënten en heeft dus een vegan formule. Er zijn binnen de lip categorie veel verschillende
soorten lipgloss die plakkerig en niet hydraterend zijn. Labello’s Lip Oil geeft geen kleverig gevoel, biedt
onmiddelijke hydratatie door natuurlijke oliën en is geschikt voor alle huidtypen. Ondanks dat de lip
categorie bij drogisterijen onder druk stond door de beperking van buitenactiviteiten, is er een groeiende
populariteit van het product op social media, met name op TikTok. De Labello Caring Lip Oil spreekt de
jongere doelgroep aan, bijvoorbeeld meisjes die voor het eerst in aanmerking komen met make-up.

NIVEA CELLULAR LUMINOUS630

Leverancier: Beiersdorf
Introductiedatum: oktober 2020/2021
Verantwoordelijke manager: Willemijn van Sasse van Ysselt en Marieke Felix
Pigmentvlekjes komen erg veel voor, ze ontstaan door bijvoorbeeld blootstelling aan de zon, hormonale
veranderingen of genetische aanleg. De melanine productie, die de huid haar natuurlijke kleur geeft,
raakt dan uit balans. De Luminous630 range van NIVEA helpt donkere vlekjes na verloop van tijd te
verminderen in grootte en kleurintensiteit. De bestaande vlekjes worden minder en het voorkomt
dat er nieuwe vlekken ontstaan. Het ingrediënt Luminous630 is een gepatenteerd ingrediënt van
NIVEA: het resultaat van 10 jaar eigen onderzoek. 50.000 moleculen werden getest op het enzym dat
verantwoordelijk is voor de melanineproductie. Molecuul nummer 630 bleek succesvol te zijn in het in
balans brengen van de pigmentatie. De consument ontdekte de effectieve werking ook en zo heeft de
Luminious630 range NIVEA geholpen om harder te groeien in de markt. Samenwerking met de drogist is
volgens Beiersdorf in deze categorie essentieel voor succesvolle resultaten.
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Applaus
voor onze
handcrème!
Careality Care Award voor productinnovatie.
Het maakt droge, ruwe en beschadigde handen weer
lekker zacht en soepel. U begrijpt:

we knijpen

onze handjes dicht met zo’n prachtige nominatie!
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Onze Bepanthen® Handcrème maakt kans op een

Zelfzorg & OTC
Bepanthen Handcrème

Leverancier: Bayer
Introductie: oktober 2021
Verantwoordelijke manager: Annelies Bouwes
Bepanthen groeit jaar op jaar en is inmiddels het nummer 1 merk in de categorie probleemhuid. In 2021
werd Bepanthen Handcrème aan het assortiment toegevoegd, een herstellende crème voor droge, ruwe
en beschadigde handen met dexpanthenol (pro-vitamine B5). Steeds meer mensen hebben last van
droge handen, onder andere door meer gebruik van desinfectie- en schoonmaakmiddelen, vaker handen
wassen en een droger binnenklimaat. De snel intrekkende crème wordt door consumenten beoordeeld
maar liefst een rapportcijfer 8,5 en krijgt zeer positieve reviews. Bepanthen Handcrème wordt uitgebreid
ondersteund via een omnichannel aanpak tijdens de verschillende fases van de consumer shopper
journey. Het werd ook door retail enthousiast ontvangen als een mooie uitbreiding van het vertrouwde
Bepanthen assortiment.

Bronchostop Direct Nacht 5-in-1

Leverancier: Perrigo
Introductie: Q3, 2021
Verantwoordelijke manager: Ellen van der Geer
Door corona is de hoestmarkt fluctuerend en het is lastig te voorspellen hoe het seizoen gaat lopen.
Dit brengt volgens Perrigo allerlei uitdagingen met zich mee, bijvoorbeeld op het gebied van supply,
mediaondersteuning en het succes van nieuwe producten. Perrigo kiest voor een langetermijnaanpak
en blijft het assortiment ontwikkelen zodat ze de consument kunnen helpen als de klachten weer
(onverwacht) pieken. Ze introduceerden Bronchostop Direct Nacht 5-in-1, voor de specifieke behoefte ’s
nachts. Hoesten is altijd vervelend, helemaal ’s nachts. Je verstoort je eigen slaap en mogelijk ook die van
mensen om je heen. Deze Bronchostop-variant biedt met een 5-in-1 formule zowel een oplossing voor de
nacht, als voor het brede spectrum van hoestgerelateerde klachten. Daarmee introduceert Perrigo een
nieuwe toepassing in de categorie.

Shiepz 3 en 5 mg Melatonine

Leverancier: Vemedia
Introductie: februari 2021 (30 stuks) en juli 2021 (10 stuks)
Verantwoordelijke managers: Jeroen Weldam en Chantal Kuhnen
In huidige maatschappij met veel prikkels en stress hebben mensen steeds meer moeite om in slaap
te komen. Uit onderzoek blijkt dat 45% van de Nederlanders minstens 1x per week moeite heeft met
slapen en velen gebruiken dan melatonine. De categorie Slaap laat over de afgelopen jaren een lichte
groei zien. Het afgelopen jaar heeft de categorie te maken gehad met een verandering van afleverstatus
op melatonine. Hoog gedoseerde melatonine, boven de 0,29mg, is van voedingssupplement veranderd
naar de geneesmiddelen-status. Deze verandering heeft grote impact gehad op het productaanbod voor
de consument. Marktleider Shiepz (voorheen Sleepzz) heeft zijn positie weten te handhaven met een
de lancering van 3mg en 5 mg melatonine met geneesmiddelen status in twee verpakkingsgroottes.
Consumenten zijn bij de aanpassing van voedingssupplement naar geneesmiddel trouw gebleven aan
het merk. Steeds meer mensen beseffen dat slaap de basis is van een goede gezondheid en hier ligt
volgens Vemedia een grote kans de categorie samen met drogisten uit te bouwen.

Alpine SleepDeep Slaap oordoppen

Leverancier: Alpine
Introductie: september 2021
Verantwoordelijke managers: Karen-an van Nimwegen en Dirk van der Hoeven
De markt van (high end) oordoppen steeg voor Covid-19 sterk. Door de coronamaatregelen werden
oordoppen voor vliegen, zwemmen en party nagenoeg niet gebruikt. Met de introductie van SleepDeep
slaap oordoppen heeft Alpine de categorie en het merk stabiel kunnen houden in een zware tijd.
Consumenten zijn door corona bewuster geworden van gezondheid en preventie en dat is terug te zien
in de slaaptoepassingen van oordoppen, een product waarvoor de consument specifiek naar de drogist
gaat. De nieuwe SleepDeep Slaap oordoppen onderscheiden zich door (1) de mogelijkheid tot hergebruik,
(2) in duurzaamheid en (3) de combinatie van hoge demping en draagcomfort. Alpine koos voor een
nieuwe vorm: i.p.v. rond, heeft deze oordop een ovale vorm die de vorm van de gehoorgang volgt en
daardoor als een tweede huid zit. Ideaal voor zijslapers. De oordoppen zijn van binnen voorzien van
een speciale geluiddempende gel en tot 100 keer te gebruiken en schoon te maken. Daarnaast is de
verpakking duurzaam. Omdat slaap een belangrijk thema is voor drogisten, werd het product volgens
Alpine enthousiast ontvangen.
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Canesten® GYNO

Van innovatie
naar
nominatie

voor succesvolle productinnovatie! Met onze Canesten® GYNO
Balance Capsule verlichten wij de onaangename symptomen van
Bacteriële Vaginose effectief, snel én makkelijk.

Daar zijn we trots op!

Canesten® Gyno Balance Capsule is een medisch hulpmiddel. Lees voor gebruik de gebruiksaanwijzing.

CH-20220202-69

Blij met onze nominatie voor de Careality Care Award

VMS & Gezondheidsproducten
A. Vogel Oogdruppels - ontstoken ogen
Leverancier: A. Vogel
Introductie: november 2021
Verantwoordelijke manager: Gisella van Oene

Bijna 30% van de Nederlanders (18+) heeft wel eens last van rode en ontstoken ogen. Door het vele
gebruik van beeldschermen, de droge lucht en neusverkoudheid nemen deze klachten toe. Bij bijna de
helft duren de klachten wel een paar dagen tot een paar weken. Mensen zoeken direct een oplossing
voor een probleem aan hun ogen en voorheen kon je alleen bij de huisarts terecht. Dankzij deze unieke
introductie is er ook bij de drogist een product verkrijgbaar dat rode, tranende, geïrriteerde en ontstoken
ogen vermindert. Van een kwalitatief bekend merk op oogdruppels en nog eens natuurlijk ook. Met
deze uitbreiding biedt A. Vogel voor iedere klacht aan de ogen een oplossing. De andere, succesvolle A.
Vogel oogdruppels zijn voor droge ogen, zeer droge ogen en oogconditie en de ooggel is voor extra en
langere hydratie van zeer droge ogen. De categorie oogverzorging heeft een omzet van rond de 7M euro
en is stabiel tot licht groeiend. Marktleider A. Vogel ziet hierin een mooie adviesfunctie weggelegd voor
drogisten en ondersteunt de drogist in kennis.

Canesten Gyno Balance capsules

Leverancier: Bayer
Introductie: januari 2021
Verantwoordelijke manager: Amanda Weinans
Canesten Gyno bouwt continu aan de categorie intieme gezondheid met productinnovaties,
taboedoorbrekende activaties en educatie van de consument en drogisterijmedewerkers. De categorie
groeit met 4% (IRI YTD P13 2021), voor een groot deel gedreven door de introductie van Canesten Gyno
Balance Capsule. Het segment bacteriële vaginose groeit met maar liefst 19%. Voordat de capsule werd
geïntroduceerd, was er alleen een oplossing beschikbaar in gel-vorm, die heel geschikt is bij een droog
vaginaal milieu. De capsule zorgt voor snelle en effectieve verlichting van de symptomen van bacteriële
vaginose, is makkelijk in te brengen en, niet onbelangrijk, zacht voor de vagina. Canesten Gyno helpt
vrouwen vaginale infecties te herkennen met de test en een online symptomenchecker, waarna ze zelf
de juiste behandeling kunnen kiezen. Ook via het nieuwe platform vagina-academie.nl draagt Canesten
haar kennis over aan jonge meiden. Omdat er binnen deze taboecategorie nog veel behoefte is aan
informatie en advies, zoekt de consument bevestiging van een drogisterijmedewerker of informatie
aan het schap. Daarom investeert Bayer ook veel in kennisoverdracht naar de medewerkers met
gebruikersadvies en POS-materialen.

Supradyn Weerstand Mix

Leverancier: Bayer
Introductie: september 2021
Verantwoordelijke manager: Amanda Weinans
Binnen het tumult in de vms-markt, focust Supradyn zich op de echte behoefte van de consument:
extra energie bij vermoeidheid en ondersteuning van de weerstand. De nieuwe Supradyn Weerstand
Mix biedt juist in deze tijd, waarin weerstand meer dan ooit een belangrijke rol speelt, een uitgekiende
ondersteuning van het immuunsysteem. De hoog gedoseerde Supradyn Weerstand Mix heeft een
speciale samenstelling met vitamine C en D en zink om de natuurlijke weerstand dagelijks een handje
te helpen. Met een dosering van 1000 mg vitamine C en 10 mcg vitamine D, is het een van hoogste
vitamine-combinaties in de markt. Omdat de populaire Supradyn Bruistabletten voor extra energie door
de consument goed worden gewaardeerd, is ook deze Weerstand Mix als bruistablet (sinaasappelsmaak)
verkrijgbaar.

Valdispert Natural Gummies

Leverancier: Vemedia
Introductiedatum: april, 2021
Verantwoordelijke managers: Jeroen Weldam en Chantal Kuhnen
Uit onderzoek blijkt dat ongeveer 40-48% (N=800) van de Nederlanders meer dan 1 keer per week
problemen heeft om te slapen, te ontspannen of juist te focussen. Slechts 4-13% gebruikt hiervoor een
supplement; het is een beetje een taboe. Het gevoel van falen of ontkenning van het probleem leveren
barrières op om supplementen te gebruiken. Valdispert Natural Gummies verlagen deze barrières door
consumenten met een lekkere gummy, gebaseerd op natuurlijke ingrediënten, én met een aansprekend
design en positieve communicatie een duwtje in de rug te geven. Valdispert is marktleider in Rust en
Slaap (32,4%) en kent, mede door de komst van de Natural Gummies, een vernieuwend concept in de
categorie, een stijging in marktaandeel van 4,3%.
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Andrélon
Kleurmaskers.
Voor een tijdelijke
kleuropfrisser van je
huidige haarkleur.
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NATUURLIJKE VERZORGING
VOOR KRULLEND HAAR

Haarverzorging
Andrélon kleurmaskers

Leverancier: Unilever
Introductiedatum: februari 2021
Verantwoordelijke manager: Juline Nijhout
Als je haar is geverfd, wil je de kleur natuurlijk het liefst zo mooi mogelijk houden. Veel consumenten
herkennen dat hun geverfde haarkleur al snel na de eerste keer wassen vervaagt. Andrélon heeft
kleurmaskers geïntroduceerd die zorgen voor een tijdelijke opfrisser van de huidige haarkleur en
zorgen voor langer kleurbehoud. De maskers bevatten kleurpigmenten die niet in het haar trekken en
geen ammoniak of peroxide bevatten, waardoor je haren onbeschadigd blijven. De kleurmaskers met
arganolie geven het haar een levendige en frisse kleur. De kleuropfrisser van Andrélon is in hechte
samenwerking met de drogist op de markt gezet en verzorgen het haar intensief. Het laat het haar
natuurlijk glanzen en geeft een zijdezacht gevoel. Geen haarverf of spoeling, maar een onderscheidende,
tijdelijke en intensieve kleuropfrisser die makkelijk en snel te gebruiken is. Met deze vernieuwende
propositie hebben de Andrélon kleurmaskers incrementele waarde gebracht.

Zarqa Scrub Shampoo Sensitive
Leverancier: Remark
Introductiedatum: november 2021
Verantwoordelijke manager: Janoux Ensink

Met deze shampoo speelt Zarqa in op diverse trends zoals healthy hedonism, wellness en clean beauty.
De consument zoekt clean & green merken en compromissen worden niet langer geaccepteerd. Ze
verwachten dat bedrijven verantwoordelijk nemen voor hun impact op het milieu. Daarnaast hebben
veel mensen last van stress en besteden zij meer geld aan wellness en zelfzorg; essentiële onderdelen
van fysieke en mentale gezondheid. Stress manifesteert zich vaak in huidproblemen, ook bij de
hoofdhuid. 1 op de 3 personen heeft last van een gevoelige huid en 10 procent van de Nederlanders lijdt
aan chronische huidproblemen. De consument zoekt een natuurlijke oplossing: dat is binnen skin care
de snelstgroeiende markt met jaarlijks een voorspelde +8 tot 10% tot 2024 (bron: Mintel). Zarqa Scrub
Shampoo Sensitive bevat ingrediënten die hun werking hebben bewezen en de huid niet onnodig
belasten.

SheaMoisture

Leverancier: Unilever
Introductiedatum: april 2021
Verantwoordelijke manager: Nicole van der Burgh
Ook voor krullend haar zoekt de consument natuurlijke verzorging. Curly hair heeft over het algemeen
meer producten en verzorging nodig dan steil haar. SheaMoisture biedt optimale verzorging voor de
behoeften van krullend haar. Met de kwaliteit van het product, met ingrediënten zoals fair trade raw
shea butter en Jamaican Black Castor Oil, en zonder siliconen, parabenen, sulfaten en minerale oliën,
geeft SheaMoisture krullen de verzorging die ze verdienen. Het merk is ontstaan vanuit visie van
de grootmoeder van de oprichter, Sofi Tucker, die in 1912 al shea butter verkocht. SheaMoisture eert
Tucker door gebruik te maken van pure fair trade raw sheaboter, waarmee vrouwen in Afrika worden
ondersteund. Het curly girl schap in de categorie haarverzorging blijft stijgen: de curly movement is
booming en voegt veel waarde toe aan de markt. SheaMoisture biedt een antwoord op de behoefte aan
natuurlijke verzorging voor mensen met krullen, om de beste versie van het krullend haar te laten zien.
Deze movement maakt een enorme ontwikkeling door en blijft naar verwachting groeien.

lavera shampoo bar Freshness & Balance
Leverancier: Holland Pharma
Introductiedatum: september 2021
Verantwoordelijke manager: Amy Schuermans

Steeds meer consumenten maken vaker bewuste keuzes. Het verduurzamen van huizen of minder
vlees eten zijn hier goede voorbeelden van. Ook op het gebied van cosmetica is te zien dat steeds
vaker wordt gekozen voor het natuurlijke alternatief. De lavera shampoo bar Freshness & Balance is
een milieuvriendelijk alternatief voor vloeibare varianten. De lavera shampoo is gemaakt op basis
van biologische ingrediënten en wordt in een kartonnen verpakking geleverd. Ook bevat het geen
microplastics, kunstmatige kleur- en conserveringsmiddelen. De shampoo in vaste vorm is duurzamer
en natuurlijker dan vloeibare shampoos. Daarnaast is lavera een voorloper als het gaat om kennis en
innovatie rondom duurzame cosmetica, want het merk is al meer dan 30 jaar actief op het gebied van
natuurcosmetica.
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100% gecertificeerd natuurlijk, vegan en plastic vrij
Solid facebar 3in1
• Facewash
• Cleanser
• Make-up remover

✓ Zonder zeep, 100% plastic vrij, geen aluminium
✓ 100% gecertiﬁceerde natuurlijke ingrediënten
✓ Vegan

GENOMINEERD
Solid Shower

✓ 1 bar = 3 ﬂessen douche (250 ml)
✓ 100% makkelijk te recyclen verpakkingen
✓ 100% biologisch afbreekbaar

SKOON. Natuurlijk mooi, verantwoord verzorgd
voor jou

Nieuw!
Zwitsal Body Mist
met de heerlijke
vertrouwde
Zwitsal geur

www.skooncosmetics.com

NIEUW

Lichaamsverzorging
Skoon Solid Shower Bars
Leverancier: Kuypers Cosmetics
Introductie: maart 2021
Verantwoordelijke manager: Rob van der Leegte
Na de succesvolle lancering van de Solid shampoos en conditioner, was de introductie van de Solid
Shower bars een logisch vervolg voor Skoon. De combinatie van plasticvrij (ook de verpakking),
gecertificeerd natuurlijk (BDIH certificering) en vegan biedt de bewuste consument een kwalitatief
product tegen een betaalbare prijs. 1 bar vervangt 3 plastic flessen doucheproduct van 250ml. Binnen de
douchemarkt, waar traditionele producten met plastic, chemie en verspilling nog normaal zijn, vallen de
Skoon Solid Shower bars op. Ze zijn verpakt in volledig afbreekbaar karton gemaakt van landbouwafval
en geven een toekomstgerichte invulling van de categorie. Naast de besparing op plastic, wordt er
voor de bars geen nodeloos water vervoerd en zijn er geen (chemische) conserveringsmiddelen nodig.
Kuypers Cosmetics ondersteunt de introductie met winkelbezoek, omdat met name de uitleg van de
unieke eigenschappen belangrijk is.

Kneipp Good Night
Leverancier: Kneipp

Introductie: oktober 2021
Verantwoordelijke manager: Renske Sprakel en Elma Miltenburg
Omdat we met z’n allen meer thuis waren de afgelopen twee jaar, is de vraag naar verwenmerken
voor een wellness-beleving in de eigen badkamer toegenomen. Daarnaast hebben steeds meer mensen
slaapproblemen. Een goed avondritueel is een belangrijke voorbereiding op ontspannen nachtrust.
Kneipp Good Night is gericht op ’s avonds ontspannen; een holistische benadering met bad/douche en
body producten. Het concept gaat verder dan een verzorgde huid, net als de andere lijnen die inspelen op
relevante consumentenbehoeften (stress, ontspanning, balans, energie,. Kneipp Goodnight is vegan en
bevat geen conserveringsmiddelen of silicone en minerale oliën. De douchefoam is ook sulfaatvrij (geen
SLS/SLES). Zo gaan bewuste keuze èn verwenmoment hand-in-hand.

Zwitsal Body Mist
Leverancier: Unilever

Introductiedatum: augustus 2021
Verantwoordelijke manager: Milou van Mastrigt
De liefde voor het merk Zwitsal gaat veel verder dan enkel baby verzorgingsproducten. Dat bleek al uit
het succes van eerder Zwitsal-lanceringen zoals de Zwitsal deodorant. Daarom introduceerde Unilever
in de Zwitsal voor Jou-lijn de Body Mist Original en Body Mist Pink Blossom. Tieners, de doelgroep voor
de Zwitsal Body Mists, zijn op zoek naar geuren die gedurende de dag en on-the-go gebruikt kunnen
worden. Zwitsal voor Jou is speciaal ontworpen voor tieners die fan zijn van de vertrouwde Zwitsal geur
en de Body Mists voegen een nieuw gebruiksmoment toe. Ze zijn gelanceerd met een grote PR-campagne
en daarnaast ontstond er organisch een grote buzz op socials door consumenten die enthousiast hun
reacties deelden. Het product werd ontzettend goed ontvangen; retailers kregen het niet aangesleept en
consumenten vroegen actief in de winkel of de Zwitsal Body Mist nog beschikbaar was.

Ook genomineerd in de categorie Lichaamsverzorging is Lucovitaal Intiem Deodorant van PK Benelux.
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Mondverzorging
Colgate Elixir tandpasta

Leverancier: Colgate
Introductie: mei 2021
Verantwoordelijke managers: Jorine Koelemeijer en Maaike Overeem
Colgate Elixir is een onderscheidend concept op meerdere vlakken waarmee het ritueel van
tandenpoetsen een nieuwe ervaring wordt. Met een volledig recyclebare verpakking in een categorie
waar dit nog niet gebruikelijk is, maakt Colgate duurzaamheid toegankelijk voor de consument. Dankzij
de gepatenteerde liquiglide technologie komt de tandpasta ook gemakkelijk uit de tube – dus zero waste.
De drie Colgate Elixir-varianten bevatten ingrediënten die geïnspireerd zijn op de beauty categorie zoals
hyaluronzuur. Samen met het opvallende, elegante design van de tube, tilt Colgate het tandenpoetsen
van een saaie bezigheid naar een klein verwenmoment. Elixir is breed ondersteund en op de winkelvloer
uitgelicht met een permanente schapstopper, waardoor de aandacht van de consument extra naar de
innovatie werd getrokken.

Himalaya Botanique Kids toothpaste
Leverancier: TS Health Products
Introductie: augustus 2021
Verantwoordelijke manager: Thea Rozendaal

Een goede mondverzorging staat steeds meer in de belangstelling en de drogist kan zich hierin met
een uitgebreider en unieker assortiment onderscheiden. De consument zoekt met name biologische
of natuurlijke tandverzorging bij de drogist. TS Health Products heeft voor het merk Himalaya
tandpasta, bekend als de gezonde keuze voor gezond tandvlees en schone, witte tanden, gekozen
voor de zelfstandige drogist. Deze lijn is uitgebreid met een speciale kindertandpasta die biologische
ingrediënten bevat en is gebaseerd op de Ayurveda-leer. Maar het belangrijkste is de smaak. Met de
typische kindersmaken Bubble Gum en Cool Mint bewijst Himalaya dat een biologische tandpasta
lekker kan smaken, zelfs voor kinderen. TS Health Products heeft met deze introductie buiten de bekende
banen getreden door meerdere (familie)producten van verschillende merken aan te bieden in een
opvallende vloerdisplay. De consumentenactie werd via de socials van de verschillende merken kenbaar
gemaakt, met een extra groot bereik. De consument kreeg bij aankoop een extraatje: 2e kaartje gratis
voor een pretpark!

Jordan Green Clean opzetborstels

Leverancier: Remark
Introductie: mei 2021
Verantwoordelijke manager: Anouk Groenhout
Het succesvolle Jordan Green Clean-concept startte in 2019 met de eerste handtandenborstel met
een 100% gerecycled handvat en 100% bio-gebaseerde borstelharen. In 2020 is de lijn uitgebreid met
verschillende interdentaal producten en tandpasta en vorig jaar zijn daar de Green Clean opzetborstels
aan toegevoegd. Milieuvriendelijke innovaties blijven groeien, ook binnen mondverzorging en dat biedt
ruimte voor meer differentiatie (bron: Mintel). Met de unieke opzetborstels biedt Jordan Green Clean
een duurzaam alternatief aan mensen die elektrisch poetsen. De opzetborstel bestaat voor 50% uit
gerecycled plastic, het maximaal haalbare om de stevigheid te kunnen garanderen. En de borstelharen
zijn 100% bio-gebaseerd, oorspronkelijk afkomstig van castor olie planten – een hernieuwbare bron. Voor
het best mogelijke effect zijn de Jordan SoftCleanTM-koppen verdeeld in drie zones met verschillende
soorten borstelharen, elk ontworpen om verschillende delen van de tanden te reinigen. De consument
koopt elektrische tandenborstels en opzetborstels voornamelijk bij de drogist, die ook op het gebied van
duurzaamheid een waardevolle adviserende functie heeft.

Sensodyne Repair & Protect

Leverancier: GSK
Introductie: januari 2021
Verantwoordelijke manager: Tasja Hellenbrand
2 op de 5 Nederlanders heeft wel eens last van gevoelige tanden, bijna de helft van deze groep vermijdt
het eten of drinken van bepaalde dingen omdat ze bang zijn dat dit tandgevoeligheid triggert.
Sensodyne repair & protect heeft een unieke NovaMin formule welke gevoelige tanden herstelt en
beschermt tegen pijn door gevoeligheid zodat je weer kunt genieten van al het eten en drinken. Met de
relaunch van 2021 is het design verbeterd om relevant te blijven voor huidige kopers en nieuwe kopers
aan te trekken. Daarnaast is de formule geoptimaliseerd voor diep herstel in de dentinekanalen. De
relaunch van deze lijn toont aan hoe belangrijk het is dat merken blijven investeren op behoud van
relevantie voor huidige en nieuwe kopers.
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Endurance Award
Garnier Loving Blends, L’Oréal, 2017

Garnier Loving Blends zette in 2017 de eerste stappen in de Nederlandse markt en won direct de
Care Award in de categorie haarverzorging. Het jonge merk is razendsnel uitgegroeid tot het 3de
haarverzorgingsmerk van Nederland (IRI Euro Sales data 2021). Ook bij drogisterijen is Loving Blends
een vaste waarde geworden. Het eigentijdse merk beweegt mee met de noden van consument én van
de planeet. Het is goedgekeurd door Cruelty Free International en de verpakking van de shampoo en
conditioners bestaat uit 100% gerecycled plastic. Loving Blends maakt zoveel mogelijk gebruik van
ingrediënten van natuurlijke oorsprong, maar wil nog verder gaan. Bijvoorbeeld met de duurzame stap
naar producten zonder plastic afval, zoals de Loving Blends solid shampoos. L’Oréal vindt het hierbij
belangrijk om toegankelijk te zijn en niet in te boeten op kwaliteit in vergelijking met een klassieke
shampoo. Zo maken ze het voor zoveel mogelijk consumenten gemakkelijk om de stap te zetten naar
efficiënte en duurzame haarverzorging. Dit jaar lanceert Loving Blends ook de eerste, revolutionaire
conditioners die je niet langer uit hoeft te spoelen (Loving Blends No Rinse Conditioner). Dankzij deze
innovatie wordt het haar 4x meer gevoed zonder waterverspilling. Op deze manier slaagt Loving Blends
erin grote te stappen te zetten, die zowel het haar als de planeet ten goede komen.

VITIS Gezond Tandvlees, Dentaid, 2017

VITIS Gezond Tandvlees tandpasta en mondspoelmiddel groeien 5 jaar na de introductie nog steeds sterk.
Sinds 2017 steeg de combinatie respectievelijk in waarde met 37, 17 en 18 procent. Het merk ontving in
2018 ook de Careality Challenge Award. Afgelopen jaar groeide de tandpasta bij diverse adviesdrogisten
weer met 13 procent. En VITIS Gezond Tandvlees mondspoelmiddel is met 23 procent groei zelfs de
nummer 1 binnen de categorie (IQVIA, MAT 09 2021 vs 2020). Het VITIS-concept voor gezond tandvlees
is onderdeel van ‘VITIS for Life’. Een complete lijn mondverzorging met oplossingen voor elke leeftijd
en alle mondproblemen. Denk aan cariës, orthodontie, een ‘natuurlijk’ wit gebit, gevoelige tanden of
tandvleesproblemen. De producten van VITIS zijn op wetenschappelijke basis ontwikkeld en Dentaid
richt zich consistent op advies en verwijzing van mondzorgprofessionals. De buitendienst slaat actief
een brug tussen mondgezondheid en adviesdrogist, die een belangrijke rol kan spelen in de voorlichting.
Steeds meer mensen zien namelijk dat mondgezondheid en algemene gezondheid met elkaar verbonden
zijn en elkaar beïnvloeden. Een goede dagelijkse mondverzorging wordt gezien als een belangrijk
onderdeel van de ‘quality of life’ en de consument zoekt effectieve producten en deskundig advies.
Dentaid werkt permanent aan de succesvolle uitbreiding van het VITIS assortiment

Therme Foaming Showergel, Remark, 2017

De Foaming Showel Gels van Therme werden in 2017 genomineerd voor een Care Award en zijn niet
meer weg te denken uit de drogisterij. De verkoopresultaten over de afgelopen jaren bewijzen dat de
uitgebreide lijn een vaste plek heeft veroverd op het doucheschap. De Foaming Shower gels voegen al
jaren luxe, wellness en waarde toe aan de categorie. Met een hoge omzetwaarde en een hoge marge is
het voor de retailer een groeidrijver. Het is ook een vaste waarde geworden voor het merk Therme; als er
een nieuwe geurlijn wordt geïntroduceerd, zit er standaard een Foaming Shower Gel in het assortiment.
Het product past heel goed bij de wellness positie van Therme. Naast een rijke douchebeleving geeft
het een moment van ontspanning met een vleugje luxe. Door de drukke levensstijl heeft de consument
een toenemende behoefte aan een moment voor zichzelf. Op deze momenten gun je jezelf ook een luxer
product. Therme Foaming Shower Gel sluit perfect aan op dat luxe ontspanningsmoment. Therme blijft
de succesvolle lijn ondersteunen en vaak wordt het als ‘Hero’ uitgelicht. Het succes wordt binnenkort
verder uitgebouwd: de Foaming Shower Gels krijgen een nieuwe uitstraling én dit jaar wordt een
nieuwe Therme geurlijn geïntroduceerd met uiteraard een nieuwe variant Foaming Shower Gel.

TePe Easypick, TePe, 2017

EasyPick staat voor de moderne manier van interdentaal reinigen en werd in 2017 genomineerd voor
een Care Award. De doelgroep is de drukke 30-plusser die goed voor zichzelf wil zorgen, maar weinig
tijd heeft. Het is bij uitstek geschikt om (ook) te gebruiken buiten de badkamer. Om het gemak en de
efficiency te waarborgen is EasyPick in samenspraak met tandartsen en mondhygiënisten ontwikkeld.
Dit heeft geleid tot een bekroning met de Red Dot Award voor Product Design, de ’Oscar’ op het gebied
van product design en innovatie. Door het ingenieuze ontwerp is het ook door mensen met beugels,
implantaten en brugwerk te gebruiken. Vijf jaar na de introductie neemt de rotatie van EasyPick nog
steeds toe en is er verdere groei in distributie in het drogisterij-kanaal. Het blijkt een ideaal instapproduct om consumenten en patiënten te bewegen tot interdentale reiniging. Ook het vertrouwen en
aanbeveling vanuit de dentale professie draagt hier zeker aan bij. De lijn is inmiddels uitgebreid met een
XL-variant (paars).
Ook kanshebber op de Careality Endurance Award is Biodermal Couperose Crème van Perrigo.
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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.

