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Onafhankelijk vakblad voor managers in de drogisterijbranche

Zomerborrel NCV/CBD
Veilig op reis: voorkom
vakantiekwalen

Hoogleraar Liset van Dijk (Nivel) over de Proeftuin Zelfzorg:

“Drogist en zelfzorg kunnen
zorgketen ontlasten”
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Een rondje langs
concurrerende
welzijnsvelden
met shopper doctor
Art Frickus
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Zelfzorgcongres 2022:
“Kom in actie en neem
de zorg mee in een
nieuwe beweging”

Het DNA van DA
Dit jaar bestaat DA 80 jaar. Al 80 jaar voelen klanten zich vertrouwd in een DA-drogisterij.
Krijgen mensen dag in, dag uit het beste advies. Maar bovenal, verlaten klanten met een
goed gevoel de winkel vanwege de persoonlijke aandacht die ze krijgen. En wie zorgen
hiervoor? Onze ondernemers. Zij maken DA al 80 jaar tot een succes en zijn het DNA van DA.
Wat dat DNA inhoudt vertellen ze zelf.

Onze klanten vinden DA

Deskundig

Specialist in gezondheid

De kracht van de DA-drogist

Persoonlijk advies

Kennis en deskundig

Mooiste aan het vak
volgens onze ondernemers

Klanten een goed advies en
goed gevoel geven.

Onze ondernemers vertellen graag
wat het DNA van DA is. Kijk je mee?
Marjolein Theil, DA Nijmegen
“Ik zie de DA-drogist echt als een ‘local
hero’. Klanten komen terug vanwege de
sfeer en het persoonlijke advies.”

Hamdy Taha, DA Utrecht
“Klanten helpen om zich een stukje
gezonder te voelen, dat is iedere dag
mijn missie.”

Natasja Pruisscher, DA Anna Paulowna
“Passie voor het vak had ik altijd al, nu
heb ik de stap genomen en een eigen
winkel geopend.”

Heb jij het DNA van DA in je? Wij zijn altijd op zoek naar
goede genen. Mail of bel ons: acquistie@da.nl of 088 990 84 00.

Al 80 jaar het beste advies
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Rioolputje
van de zorg
In de week dat deze uitgave naar de drukker gaat, staken de
huisartsen. “We zijn onderhand het rioolputje van de zorg”, zo
vertelde een huisarts me laatst. “We worden midden in de nacht
gebeld voor een wespensteek of krijgen vragen over een kind dat
nog op haar duim zuigt.” De huisarts in kwestie vertelt dat ze
patiënten met dit soort vragen altijd adviseert om een drogisterij
in de buurt te bezoeken. “Ik leg mijn patiënten ook uit dat ze daar
goed advies kunnen krijgen en waarom ik hen niets voorschrijf
voor hun klacht. Het middel is goedkoper om zelf aan te schaffen
omdat het niet wordt vergoed. Ik hoop dan dat deze patiënten
de volgende keer ook eerst met dit soort kleine klachten naar de
drogist gaan.” De huisarts stimuleert deze gedragsverandering
van haar patiënten omdat zij een groot voorstander is van het
stimuleren van zelfmanagement en zij vindt de drogist een prima,
laagdrempelig aanspreekpunt voor kleine kwalen. Ze geeft aan dat
haar collega’s ook meer oog zouden kunnen hebben voor structurele
samenwerking met de drogist die veel ondersteuning kan bieden
aan ‘de onderkant van de trap’ bij de huisarts. Marcel Levi zei het al
tijdens het Zelfzorgcongres: de zorg biedt te specialistische diensten
bij redelijk eenvoudige problemen: “Alsof je in een sjiek restaurant
een broodje hamburger serveert.” Ruud Coolen van Brakel (IVM)
gaf tijdens het congres aan dat het ministerie van VWS echter niet
voldoende in vertrouwen heeft in de drogist, gezien de voorgestelde
wetswijziging. De drogist moet kortom beter laten weten dat
hij graag en met deskundig advies klaarstaat om de zorgvraag
rondom kleine kwalen op te vangen… Wij willen hulp bieden bij het
rioolputje van de huisarts, laat ons die hamburger maar serveren!
Veel leesplezier
Ivonne de Thouars, hoofdredacteur
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De stand van zaken

Groei volledig afkomstig van zelfzorg
Careality informeert u periodiek via IRI over de marktontwikkelingen in de drogisterijsector en de concurrerende positie ten opzichte van de
supermarkt op drogmetica.
“Als we het totale zakencijfer bekijken van de drogist, dan moet de
groei van 8% op het kernassortiment tot tevredenheid stemmen. Ook
als we de onderlinge positie met het supermarktkanaal vergelijken
met vorig jaar, is er sprake van een verbetering van het omzetaandeel
voor de drogist.

Zelfzorg

De cijfers kunnen echter niet verbloemen dat de groei volledig afkomstig is van de ontwikkeling in zelfzorg. Dit jaar hebben we namelijk
een veel beter griepseizoen en ook de allergieproducten doen het heel
goed. Daar heeft de drogist dus goed op ingesprongen. Daarnaast zijn
diagnositica in 2022 de grootste zelfzorgmarkt geworden. Dat weegt
natuurlijk enorm mee in de omzetontwikkeling.

Persoonlijke verzorging

Zorgen zijn er bij de drogist en supermarkten over het persoonlijke
verzorgingssegment. Soms stabiliserende indexen over de laatste
12 maanden, maar een slecht begin in de eerste 20 weken van dit
jaar (ytd). De negatieve ontwikkeling in omzet zien we ook terug in
de unitverkoop. Dit betekent dat er geen omzeterosie plaatsvindt

Maximum voor monacolinen
in rodegistrijst
Vanaf 22 juni 2022 geldt een maximale hoeveelheid van 2.99 mg
monacolinen per dagdosering in rodegistrijst supplementen. Dit is
vastgelegd in een nieuwe Europese wet. Monacolinen zijn de werkzame stoffen in rodegistrijst. Supplementen met rodegistrijst worden
veel gebruikt voor het behoud van een normaal cholesterolgehalte in
het bloed. Rodegistrijst komt uit China, waar men meer dan 2000 jaar
geleden begonnen is met het fermenteren van witte rijst met de gist
Monascus purpureus. Hierdoor kreeg de rijst een dieprode kleur. In
Europa wordt rodegistrijst vooral gebruikt als voedingssupplement.
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vanwege prijspromoties. De innovatiegraad is laag, zo bleek ook uit
de analyse die we samen met Careality hebben gemaakt voor de
jaarlijkse Care Award-uitreikingen. Geen innovatie betekent ook geen
extra groei. Dat zien we maar al te goed binnen zelfzorg en de impact
die alle testen hebben gehad op de totale drogisterijomzet. Wat dat
betreft goed dat het CBD onlangs haar plannen heeft ontvouwd om
te kiezen voor een meer nadrukkelijke (nuldelijn) rol binnen de zorgsector!
Deze bijdrage wordt verzorgd door Eefje Biermans van IRI en Joop
Rutte van Info2Action.

IRI Infoscan verricht onder andere representatieve registraties van
de scanningverkopen bij drogisterijen en supermarkten en combineert deze data met voorspellende analyses. IRI is een wereldwijde, toonaangevende speler voor ondernemingen in de FMCG,
health & persoonlijke verzorging en retailers.
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Marinus van Loon nieuwe
voorzitter KNDB

Care & Beauty weert
microplastics

De voorzittershamer van de Koninklijke
Nederlandse Drogisten Bond heeft op
13 juni een nieuwe eigenaar gekregen.
Tijdens de Algemene Ledenvergadering heeft Frank Turksma de hamer
overhandigd aan Marinus van Loon
die door de leden als zijn opvolger
in de functie van voorzitter is benoemd. De leden stuurden hem en
de andere bestuursleden met een duidelijke boodschap op pad: ga
binnen de kaders tot het uiterste om de zelfstandige drogist gezondheidsdeskundige – leefstijlspecialist – te kunnen laten zijn, dus niet
alleen als verkoper van zelfzorggeneesmiddelen. Maar veel breder
en in relatie met anderen in de gezondheidszorg. Marinus van Loon
is geen onbekende binnen de branche. Tot 2013 had hij zijn eigen
drogisterij in Sneek (Drogisterij Meidersma) en in de jaren ’90 was
hij voorzitter van de NCDB, één van de twee fusiepartijen die samen
in 1998 de KNDB vormden. Turksma zit sinds 2011 in het bestuur en
vanaf 2016 in de functie van voorzitter. De organisatie mocht in deze
tumultueuze periode opnieuw een beroep op Frank Turksma doen, die
van 2005 t/m 2009 ook al het voorzitterschap van deze vereniging op
zich nam. Voor zijn jarenlange verdiensten en inzet voor de organisatie benoemde het bestuur Turksma tot erelid van de KNDB en mede
bestuurslid Jantien Meeuwsen speldde Frank de KNDB-speld op die
bij het erelidmaatschap hoort, waardoor hij lid is voor het leven.

Los van de milieuschade, veroorzaken microplastics op termijn
aanwijsbaar gezondheidsschade. In 80% van de cosmeticaproducten
zitten deze stoffen. De consument en retailers zijn nu aan zet om de
industrie te bewegen snel stappen te maken met het microplasticvrij
maken van producten, vindt Care & Beauty. De Plastic soup foundation is de strijd aangegaan met de industrie over microplastics in producten. De drogisterijen van Care & Beauty steunen deze strijd. Deze
24 drogisterijen, hoofdzakelijk in de Randstad, waren al wat stappen
vooruit in duurzaamheid, natuurlijk en zorg. “Nu er een goede app
is ontwikkeld, ‘beat the microbeat’, is het zaak om met onze klanten
op te trekken om microplastics uit producten te krijgen. De Plastic
Soup Foundation zet die stip op de horizon en doet dit op een stevige
en rigide manier. Care & Beauty deelt dit uitgangspunt maar wil
daar enige nuance in brengen omdat de realiteit weerbarstig is. “Een
aantal leveranciers al bijna plasticvrij, maar zijn nog bezig om liquid
polymeren uit hun producten
te krijgen. Dat kost tijd.” Care
& beauty wil door gerichte
promotie, aanduidingen bij
producten in de winkel “bevat
0% plastic” en het verbannen van de producten van
leveranciers die niet voldoende urgentie tonen om te
veranderen, binnen een jaar
volledig microplastic vrij zijn
in alle 24 winkels. “Drogisten willen niet alleen een
waardevolle rol spelen in de
zorgketen, maar moeten ook
voortrekkers zijn in andere
maatschappelijk relevante
issues”, aldus het persbericht
van Care & Beauty.

200ste Etos in
nieuwe look & feel
Half juni is de nieuwe Etos in het centrum van Den Bosch geopend. De winkel aan de Pensmarkt is ingericht volgens het nieuwste winkelconcept
van Etos, met extra aandacht voor beauty en gezondheid én twee behandelkamers van De Huidkliniek. Etos Pensmarkt is de 200ste Etos met het
nieuwste winkelconcept. Joost Leijnse, Directeur Winkels, Etos: “Deze opening is een mijlpaal. In drie jaar tijd hebben we 200 Etos-winkels omgebouwd naar de nieuwste look & feel. Ik ben trots op alle collega’s en de bouwpartners die dit mogelijk maken. De nieuwe Etos-winkel heeft een
warme uitstraling, er is een mooie beauty- en geurenafdeling en een groot aanbod gezondheidsproducten. De eigen merk-producten van Etos
krijgen een eigen schap en een dominante plek in de winkel. Op diverse locaties in Nederland werkt Etos al met De Huidkliniek samen, maar in
deze winkel vindt de klant straks twee behandelkamers van De Huidkliniek. Zo kan Etos haar klanten nog beter helpen zich iedere dag goed te
voelen door de beste producten en service aan te bieden. Op afspraak geven de huidtherapeuten onder andere bindweefselmassages en verzorgen peelings en microneedling. Aan de hand van een huidscan krijgen klanten een behandelplan en uitgebreid productadvies. De producten
vinden klanten op de afdeling dermacare. De Huidkliniek werkt nauw samen met huisartsen, plastisch chirurgen en dermatologen.
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“Het zou mooi zijn als drogist en
apotheker met meer advisering
de huisarts kunnen ontlasten”

interview

Hoogleraar en onderzoeker Liset van Dijk (Nivel) over de Proeftuin Zelfzorg:

“Zelfzorg kan een grotere
rol spelen binnen de
overbelaste zorgketen”
Eind dit jaar of begin volgend jaar wordt de eerste fase van de

te kst

Proeftuin Zelfzorg afgerond. De proeftuin onderzoekt hoe huisartsen

beeld

en drogisten beter kunnen samenwerken op het gebied van kleine

Ivonne de Thouars
Studio 38C / Nivel

kwalen. Wat is er bereikt met dit project en waar staan we nu? “De
huisartsenpraktijk loopt over en CBD en Zilveren Kruis zijn
geïnteresseerd hoe een deel van de overbelasting met zelfzorg en de
drogist opgelost kan worden”, zegt hoogleraar Liset van Dijk die als
onderzoeker van Nivel bij het project is betrokken.

D

e Proeftuin Zelfzorg is een initiatief van het Centraal
Bureau Drogisterijbedrijven en verzekeringsmaatschappij Zilveren Kruis, waarbij de verschillende
onderzoeken worden uitgevoerd door Ipsos en het Nivel.
Prof. dr. ir. Liset van Dijk, bijzonder hoogleraar Farmaceutisch zorgonderzoek bij de Rijksuniversiteit Groningen en programmaleider
Farmaceutische Zorg bij het Nivel, is sinds de start bij het project
betrokken. Nivel, het Nederlands Instituut voor onderzoek in de
Gezondheidszorg, is opgericht in 1965. Liset van Dijk: “Aanvankelijk
als instituut voor huisartsen, maar inmiddels is ons onderzoeksgebied uitgebreid naar de gehele gezondheidszorg en zelfzorg krijgt
daarbij steeds meer aandacht. Op dit moment hebben we vier
missies in ons onderzoeksprogramma: duurzame gezondheidszorg,
gezond zijn en gezond blijven, de professional van de toekomst en
de inclusieve samenleving. Mijn onderzoeksterrein Farmaceutische Zorg linkt aan al deze thema’s.”

Richten op kwetsbare doelgroepen

Liset van Dijk verrichtte in 2010 in opdracht van het ministerie
van VWS het onderzoek ‘Balans tussen verkrijgbaarheid en veilig-

heid’, om de verandering in de Geneesmiddelenwet van 2007 te
evalueren. Vergeleken met toen, is het belang van zelfzorg en
zelfmanagement volgens de onderzoeker gegroeid. Dat blijkt ook
uit het meest recente onderzoeksrapport “De staat van zelfzorg en
de rol van de drogist’, dat Van Dijk tijdens het Zelfzorgcongres op
16 juni lanceerde. “Het rapport is een kennissynthese van 12 jaar
onderzoek over zelfzorg. Opvallend feit is dat de Nederlander zijn
kennis over zelfzorggeneesmiddelen behoorlijk overschat. Dat wisten we al, maar het is goed om dat te blijven herhalen - ook met het
oog op de wetswijziging die in de Tweede Kamer wordt behandeld.
Een kwart van alle goedgekeurde medicijnen zijn zelfzorgmedicijnen, zei Marcel Levi ook tijdens het Zelfzorgcongres, hoe kun je
van de burger verwachten dat hij daar voldoende vanaf weet? Een
deel van de informatie kan misschien wel via een digitale tablet
worden gegeven… mits het een enkelvoudig probleem is en het iemand betreft met goede gezondheidsvaardigheden. We zien echter
geregeld dat mensen die last hebben van meerdere klachten, ook
lagere gezondheidsvaardigheden bezitten. Volgens onze meest
recente gegevens heeft maar liefst 25 procent van de Nederlanders lage gezondheidsvaardigheden, of zij kunnen de geboden >>
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informatie over geneesmiddelen niet goed toepassen. Waar vindt
deze groep betrouwbare informatie als zij diverse geneesmiddelen
en supplementen gaan combineren om de combinatie aan klachten te verminderen? Daar heb je professionals voor nodig en een
persoonlijk, face-to-face adviesgesprek. Juist de moeilijke patiëntgroepen én mensen die zorg mijden maar wel bij de drogist komen,
hebben persoonlijke advisering nodig. Daar kun je je als drogist
op richten, je kunt tenslotte niet iedereen bedienen. Adviseer deze
kwetsbare doelgroepen bijvoorbeeld om een betrouwbare website
te bezoeken of om bij het gebruik van meerdere (zelfzorg)geneesmiddelen tegelijk even te overleggen met huisarts of apotheker of
het in elk geval daar te melden.”
Uit onderzoek opgenomen in het rapport Staat van de Zelfzorg
blijkt volgens Liset van Dijk dat Nederlanders de apotheker deskundiger vinden en de drogist laagdrempeliger. “Het zou mooi zijn
als zij met meer advisering de huisarts kunnen ontlasten. Er zijn
veel mogelijkheden maar tijdens het Zelfzorgcongres bleek ook
dat het complex is en onduidelijk wie wat wil en waar men elkaar
kan vinden. Ik ben van oorsprong socioloog en denk dat we ook
veel aan de omgeving van mensen kunnen veranderen om een
gezonde leefstijl te bevorderen. Waar kun je in het systeem of de
organisatie iets veranderen om een bepaald gedrag te bevorderen?
Dat boeit mij ook in de onderzoeken bij de Proeftuin Zelfzorg.”

Pilotproject Brummen

De Proeftuin startte in 2019 in Brummen met onderzoek bij twee
huisartspraktijken en 24 lokale drogisterijen. Liset van Dijk geeft
hier samen met Henry Neels, projectleider Proeftuin Zelfzorg vanuit het CBD, toelichting op. Van Dijk: “In Brummen onderzochten
we hoe vaak, waarom en bij welke klachten de betrokken drogis-
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ten hun klanten adviseren om een huisarts of apotheker te bezoeken. Drogisten adviseren dat als zij vinden dat een klacht duidelijk
bij de huisarts thuishoort of als zij een ‘niet-pluis’-gevoel hebben.
En het gebeurt vooral bij klachten zoals huidschimmels, hoofdpijn,
rugpijn en hoest. De huisartspraktijken in Brummen noteerden
welke patiënten vanuit de drogisterij kwamen. Deze pilot gaf
voldoende inzichten om een groter onderzoek op te starten. Voor
de tweede fase van het onderzoek, die op dit moment loopt, maken
we gebruik van de Nivel Peilstations, waarin we een zogenaamde
rubriek Kleine Kwalen hebben. De huisartsen in de peilstations
registreren wanneer zij een patiënt zien met een kleine kwaal en
vullen een korte vragenlijst in als de kleine kwaal huidschimmel
of lage rugpijn betreft. In de buurt van 5 peilstations zijn de lokale
drogisten voor het onderzoek benaderd, in totaal 34 drogisterijen.”
Henry Neels: “Deze drogisten laten elke twee weken weten hoe
vaak en waarom, bij welke kwaal, zij hun klanten hebben geadviseerd om een apotheker of huisarts te bezoeken. In de winkel
worden ook folders meegegeven aan elke klant die een zelfzorggeneesmiddel koopt. Met het advies dat als de klant een of meerdere
receptgeneesmiddelen slikt, hij het gebruik van het zojuist aangeschafte middel het beste even kunnen overleggen met huisarts
of apotheker. Uit het onderzoek in Brummen blijkt namelijk dat
klanten niet over het gebruik van receptmedicijnen willen praten
bij de drogist, dus met een folder kunnen we hun privacy waarborgen en toch adviseren.”

Data, houding en gedrag

Bij de Nivel Peilstations worden momenteel twee kleine kwalen
onderzocht: huidschimmels en lage rugpijn. Bij patiënten die voor
het eerst voor een van deze twee klachten bij de huisarts komen,
stelt de huisarts een aantal vragen aan de patiënt over wat de pati-

interview

ënt zelf al heeft gedaan om deze klacht te verminderen. Daarnaast
geeft de huisarts aan welke behandeling hij heeft ingezet en welk
advies hij heeft gegeven. Liset van Dijk: “We hebben in samenspraak met huisartsen voor deze twee kwalen gekozen omdat ze
een breed pallet aan klachten en oplossingen hebben; het verschilt
per geval of er wel of geen medische interventie nodig is. Het liefst
wil je uiteindelijk natuurlijk alle kleine kwalen onderzoeken bij
de huisartsen en drogisten, maar dit is een mooie eerste stap.” De
drogisten die zijn geselecteerd om met het huidige onderzoek mee
toe doen, zijn lokaal verbonden aan de peilstation-huisartsen en
bevinden zich in een gebied met relatief weinig inwoners. “De
drogisterijen bevinden zich in kleinere dorpen, met voldoende
inwoners voor valide data. Bij een groter verzorgingsgebied zoals
stadscentra, kan de consument meerdere drogisterijen bezoeken
voor zijn klacht en dat kan de onderzoeksgegevens vertroebelen.”
Henry Neels: “Het onderzoek wordt afgerond als we circa 800
rapportages vanuit de huisartsen ontvangen. Samen met zo’n
1.200 registraties van de drogisten, biedt dat wellicht voldoende
inzichten en basis voor verder onderzoek. Naast het onderzoek van
Nivel, verricht Ipsos onderzoek naar houding en gedrag van de
burger, huisarts, apotheker en drogist op het gebied van zelfzorg en
kleine kwalen. Zo willen we graag weten waarom mensen voor de
huisarts kiezen, en of ze ook bereid zijn om naar de drogist te gaan.
Dit is van belang nu zelfs ook de huisartsen staken om aandacht
vragen voor hun overbelasting. Dat gebeurt op basis van groepsgesprekken, individuele interviews en kwantitatief onderzoek onder
burgers.”

Hoe voorkom je dat mensen
onnodig naar de huisarts gaan
of dat zij te lang zelf dokteren?
Zorgketen ontlasten

Het momentum is daar, stelde CBD-voorzitter Ed van de Weerd
tijdens het Zelfzorgcongres en Liset van Dijk onderstreept dat.
“De sfeer rondom zelfzorg en de drogisterij lijkt momenteel om te
draaien bij de consument en binnen de zorgketen. De huisartsenpraktijk loopt over en men is geïnteresseerd hoe een deel van de
overbelasting met zelfzorg opgelost kan worden. De drogist heeft
nu ook een goed ontwikkeld kwaliteitssysteem met meer dan 83
procent gecertificeerden, de ingevoerde kassacheck en risicowaarschuwingen. Het feit dat er ook certificaten worden ingetrokken,
geeft wel aan dat deze certificering geen wassen neus is. Volgens
mijn onderzoeksrapport waren er tussen 2010 en 2017 veel intrekkingen van certificaten, daar is vervolgens actie op ondernomen
en nu zie je dat de certificatiegraad weer stijgt.” Liset van Dijk
merkt op dat het merendeel van de Nederlanders zich via Google

informeert over zijn gezondheid en dan met name via Thuisarts.
nl, dat vorig jaar ruim 70 miljoen keer werd bezocht. “Thuisarts.nl
adviseert ook wanneer je beter even af kunt wachten. De informatie van deze site, afkomstig van huisartsen, geniet het vertrouwen
van de consument. Apotheek.nl is aan de site gelinkt en het zou
mooi zijn als zelfzorg nog meer ingebed wordt. Wat kun je doen
als je de huisarts niet hoeft te bezoeken, maar toch je klachten
wilt verminderen? De betrouwbare websites vormen een netwerk
waar je als consument bij voorkeur niet snel meer uitkomt.”

Beleidsmatige vervolgstappen?

Naar welk resultaat werken Liset van Dijk en haar collega’s toe bij
het onderzoek naar zelfzorg? “We analyseren vooral de wederkerigheid. Wanneer adviseert de drogist om naar de huisarts te gaan
en wat ziet de huisarts daar daadwerkelijk van terug? Als je die
data niet terugvindt, wil dat overigens niet zeggen dat het er niet
is. Mochten we echter een beduidende wederkerigheid waarnemen, dan kun je daar beleidsmatig en structureel op inspelen.’
Na vier jaar onderzoek over zelfzorggeneesmiddelen, is Liset van
Dijk getriggerd door de drogisterij en zelfmanagement - maar als
ze een drogisterij bezoekt, test ze de advisering van een drogist
niet uit. “Ik krijg wel altijd de vraag of ik meer informatie wens
over mijn paracetamol, maar nooit een risicowaarschuwing. Een
collega-onderzoeker stelt bij de drogist en de kassacheck wel altijd
een vraag, misschien moet ik dat ook eens uitproberen.” Als het
onderzoek is afgerond, wil Van Dijk nog graag de effectiviteit van
zelfzorggeneesmiddelen onderzoeken. “Daarover weten we eigenlijk nog te weinig. Wat is het daadwerkelijke effect en duurt het na
het gebruik van zelfzorgmiddelen langer voordat iemand de zorg
raadpleegt? Daarnaast wil zou ik willen onderzoeken hoe de communicatie verloopt tussen drogisten en hun klanten. Hoe komen
zij tot een niet-pluis gevoel en hoe kunnen zij nog meer uit hun
advisering halen door op verbale en non-verbale alarmsignalen te
letten? Zo’n onderzoek bekrachtigt ook de opdracht die we in het
huidige onderzoek analyseren: hoe voorkom je dat mensen onnodig naar de huisarts gaan of dat zij te lang zelf dokteren? Wat moet
de drogist doen en hoe kunnen zij met huisartsen samenwerken
om ervoor te zorgen dat minder mensen bij kleine kwalen direct
de huisarts bezoeken? De drogist kan de hal van de zorgketen wat
langer maken door ervoor te zorgen dat mensen langer gezond blijven en hulp te bieden bij kleine kwalen.” De resultaten van de onderzoeken onder de huisartsen en drogisten worden waarschijnlijk
eind dit jaar, begin volgend jaar gepubliceerd en de vervolgstappen
worden zo snel mogelijk bekendgemaakt.
Het onderzoeksrapport ‘De staat van zelfzorg en de rol van de
drogist” is te downloaden op Nivel.nl en Drogistensite.nl.
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Manuka New Zealand; de bewuste keuze voor ondernemer en consument

Ethisch verantwoord;
van bij tot eindproduct

Manuka New Zealand heeft als doel om unieke, ethisch verantwoorde, hoogwaardige rauwe Manuka
Honing producten te produceren in Nieuw Zeeland. Manuka New Zealand wil met haar producten zowel
de natuur als het welzijn en gezondheid van consumenten bevorderen.

M

anuka New Zealand’s rauwe
Manuka Honing uit Nieuw
Zeeland is sinds 2018 actief op
de Europese markt, na succesvolle ervaringen in Nieuw Zeeland, Azië, de
VS en Canada. In Europa is gekozen voor een
selectief distributiebeleid, gericht op advieswinkels waarbij exclusiviteit gegarandeerd is,
juist omdat dit product aandacht verdient.

Puur en rauw; een kenmerk van
Manuka New Zealand

De productie van Manuka New Zealand’s
rauwe Manuka honing vindt namelijk plaats
in ongerepte gebieden in Nieuw-Zeeland,

met exclusief gebruik makend van houten
bijenkorven én bijen in hun natuurlijke
habitat. De bijen kunnen zonder invloed van
de mens, hun natuurlijke werk doen waarbij
de bijen uitsluitend gevoed worden met hun
eigen honing; een unicum. Dat levert pure
en rauwe honing op met een gegarandeerde
hoge kwaliteit. Voor en tijdens productie
vinden er diverse kwaliteitscontroles plaats
op toxines, pesticiden, suikers, pollen, vochtgehalte, smaak, kleur en enzymactiviteit.
Manuka Honing wordt vervolgens opgeslagen in temperatuur-geregelde vaten van
Manuka New Zealand. Daarna zijn er regelmatig steekproeven en testen. Bovendien zijn

de PET-potten (BPA vrij) voor de consument
efficiënter en het materiaal heeft een lichter
gewicht dan glazen potten, waardoor het een
veel kleinere ecologische voetafdruk heeft.
Manuka New Zealand staat daarnaast voor
Maatschappelijk Verantwoord Ondernemerschap waarbij de onderneming elk jaar 1%
van de totale omzet aan milieuprojecten
doneert.

Europees succes

Manuka New Zealand’s rauwe Manuka
Honing wordt gekenmerkt door hoge
aanwezigheid van vitaminen, mineralen
en voedingstoffen en dat het hoge gehalte
natuurlijke enzymen bevat.
Manuka New Zealand heeft als doel een
unieke rauwe en monoflorale MGO Manuka
Honing te produceren en heeft in Europa al
snel na de introductie een ‘toonaangevende
status’ verworven. Het assortiment bestaat
uit rauwe MGO Manuka Honing met MGO
100+, 250+, 400+, 550+ en 1000+ waardes,
verkrijgbaar in zowel 250 als 500gr. Daarnaast is er sinds kort de exclusieve MGO
1200+ beschikbaar in 250gr. en in September
wordt de MGO 1500+ gelanceerd.
Manuka New Zealand ontwikkelt daarnaast
unieke producten op basis van Manuka
Honing. Deze producten worden gekenmerkt
doordat ze hoge concentraties Manuka
Honing bevatten. Zo bevatten de Isomalt
Pastilles minimaal 30% Manuka Honing. De
tandpasta bevat uitsluitend natuurlijke ingrediënten. De zeep ruikt zoals Manuka Honing
smaakt; heerlijk zoet. De unieke Manuka Olie
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is afkomstig van de bladeren van de Manuka
struik en binnenkort is een 100% natuurlijke
lippenbalsem beschikbaar.

Ethisch verantwoorde producten

Manuka New Zealand beheert momenteel
meer dan 5.600 bijenkorven in de landelijke
gebieden van Nieuw-Zeeland. Vaak geïsoleerde gebieden met veel Manuka-bomen.
Deze ongerepte locaties bevinden zich ver van
landbouwgrond, dus het risico op herbiciden
en pesticiden is zo klein mogelijk. Als onderdeel van het programma BeeProtective zijn er
naast eigen imkers, ook specialistische bijentelers en inspecteurs in dienst. Het systeem
is bijvoorbeeld zo ingericht dat de bijen altijd,
in elk seizoen, voldoende eigen honing in hun
bijenkast hebben; er wordt dus exclusief gevoed met eigen honing. Manuka New Zealand
bewaakt de gezondheid van bijenkorven,
kolonies en koninginnen en zorgt ervoor dat
de hele toeleveringsketen, van bij tot eindproduct, gezond is. Doordat het gehele proces in
eigen beheer is, is er gekozen om uitsluitend
rauwe, onverhitte Manuka Honing te produceren waardoor zuiverheid gegarandeerd is.

namelijk meetbaar. Vooraanstaande ambassadeurs zijn onder andere professor Thomas
Henle van de TU Dresden en ontdekker van
MGO, en dr. Robert Laheij, van de afdeling Gastro-enterologie en Hepatologie in het Tilburgse
Elisabeth TweeSteden ziekenhuis. Volgens
deze experts hebben hoge waardes MGO in
Manuka honing met MGO 550+ en hoger een
unieke positieve werking op het lichaam.

Verkrijgbaar bij Holland Pharma;
een solide partner

Het complete assortiment van Manuka New
Zealand is in de Benelux exclusief verkrijgbaar via Holland Pharma. Manuka New
Zealand heeft gekozen voor Holland Pharma
vanwege haar toonaangevende distributiemogelijkheden en perfecte ondersteuning
naar de ondernemer; van eenmanszaak tot
winkelketen. Holland Pharma ondersteunt

het merk volop omdat ‘het niet meer dan verstandig is om in samenwerking met de markt
een goed product, met bewezen kwaliteiten
en een legitiem ondersteund productieproces, de beste eindbestemming te gunnen’.

Uitgebreide ondersteuning

Ondernemers die het complete assortiment
afnemen, kunnen kosteloos producttrainingen of opleidingen volgen en rekenen op
een uitgebreide ondersteuning vanuit zowel
Holland Pharma als Manuka New Zealand
Europe. Neem gerust contact op voor meer
productinformatie, folders, samples en informatie. Ons team staat altijd klaar om uw
onderneming nog succesvoller te maken.
020-820 51 10 of info@manukanewzealand.eu
Manuka New Zealand B.V. (Europe)
manukanewzealand.eu

Wetenschappelijk ondersteund

De bioactiviteit van Manuka Honing is
jarenlang uitvoerig bestudeerd door verschillende onderzoeksinstituten wereldwijd; geleid
door o.a. Peter Molan (overleden in 2015) en
Thomas Henle. Manuka New Zealand werkt
graag samen met de wetenschap en past het
wetenschappelijk bewezen MGO (Methylglyoxal) gradatiesysteem toe voor monoflorale
Manuka honing. In tegenstelling tot andere
gradatiesystemen, is de stof methylglyoxal
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Zomerborrel NCV en CBD

De oplossing ligt in
samenwerking
Op 29 juni organiseerden de brancheverenigingen NCV en CBD de Zomerborrel in de Green Village te
Nieuwegein. Deze netwerkbijeenkomst kwam in plaats van de traditionele Nieuwjaarsreceptie, die in
januari vanwege corona niet door kon gaan.
te kst

Centraal Bureau Drogisterijbedrijven

H

et Centraal Bureau Drogisterijbedrijven en de Nederlandse Cosmetica Vereniging hebben voor deze eenmalige bijeenkomst geen spreker uitgenodigd, zoals bij de
Nieuwsjaarsreceptie gebruikelijk is, maar wilden graag het
gesprek aangaan met hun leden en relaties. Onder het genot van een
drankje en een versnapering wisselden de ongeveer 80 aanwezigen
gedachten uit over enkele hot topics in de drogisterijbranche.
Jos Jongstra en Ronald van Welie, de directeuren van de brancheverenigingen, gingen met de deelnemers van de bijeenkomst in gesprek.
De bezoekers gaven vooraf aan dat ze het liefst de thema’s Cosmeticaverordening, Wetswijziging Geneesmiddelenwet en Verduurzaming
wilden bespreken met CBD en NCV.

Duurzaamheid moet nu

Op het gebied van duurzaamheid waren de aanwezige retailers en
leveranciers het erover eens dat nú stappen moeten worden gemaakt
omdat je anders in de toekomst niet meer meetelt. Arjan van der Lingen van NDS (DA) gaf aan dat veel bedrijven in de praktijk worstelen

met het thema duurzaamheid. “Leveranciers en retailers moeten op
dit gebied hecht samenwerken om de gestelde goals te behalen.”

Uitvoerbaarheid cosmeticaverordening

Datzelfde geldt voor de eisen die gesteld worden in de cosmeticaverordening: de oplossing ligt in de samenwerking. Van Welie: “De EU
moet vergroenen, we willen een toxicfree enviroment. De Green Deal
brengt veel wetsvoorstellen met zich mee die het de cosmeticabranche moeilijk maken. Retailers en leveranciers moeten elkaar vinden
om het in de praktijk uitvoerbaar te houden.” Marion van Deurzen,
manager regulatory affairs bij een grote leverancier reageert: “De
voorschriften zijn soms onwerkbaar en over the top. Je komt bij het
pellen van een sinaasappel met meer geurstoffen in aanraking dan
toegestaan in een parfum. En soms raken soms ze de werkzaamheid
van producten: blijft een zonnebrand even goed beschermen zonder
bepaalde ingrediënten? Wat zijn de implicaties van deze wijzigingen?”
Van Welie: “We moeten en kunnen steeds meer informatie verschaffen over onze producten en de cosnument wil ook beter geïnformeerd
worden. Digitale informatievoorziening biedt de oplossing. Ik hoop
dat retailers en producenten elkaar kunnen vinden in de uitvoerbaarheid. Laten we in ieder geval samenwerken met één waarheid.”

Van bedreiging naar kans

Laatste topic: hoe maak je van een bedreiging zoals de wijziging in
de Geneesmiddelenwet een kans? Een week nadat de Zomerborrel
werd georganiseerd, behandelt de Tweede Kamer de wijziging in de
Geneesmiddelenwet: mogen UAD-geneesmiddelen voortaan ook bij
supermarkt of bouwmarkt verkocht worden, waarbij de consument
advies kan vragen aan een digitale tablet? Jos Jongstra is vlak voor
de politieke besluitvorming hoopvol dat de wetswijziging van tafel
kan worden geveegd. “Stel dat de wijziging toch doorgaat, dan is het
belangrijk om je af te vragen hoe je van deze bedreiging een kans
maakt.” Michiel Maartens, NDS: “Als de drogisterijen blijven investeren
in kwaliteit en de advisering, ben ik ervan overtuigd dat de consument juist na de invoering van de tablet meer behoefte heeft aan een
persoonlijk, face-to-face advies.”
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Grillige aankooppatronen
kenmerken 2022

We zien na twee heel sterke supermarktjaren
dat de supermarktverkopen licht onder druk
staan met een teruggang van ca 2 procent.
De inflatie en de stijgende prijzen zorgen dat
klanten meer letten op hun portemonnee: we
zien een verschuiving naar discount en een
verschuiving naar private label producten.

Lichte groei drogisterij

De drogisterijbranche groeit nog licht, met
ca 3 procent over de laatste 12 maanden.
Waar komt die groei vandaan en wat zijn
dan de veranderingen in het aankoopgedrag? Het lijkt of consumenten alles wat ze
de afgelopen jaren hebben gemist, aan het
inhalen zijn. We gaan weer uit eten, we gaan
op vakantie, we gaan weer naar kantoor. Dit
vertaalt zich in een verhoging van verkopen
in bepaalde categorieën.
De toegenomen vakanties leiden tot een
forse stijging van de verkopen van zonnebrandproducten met meer dan 25 procent,
terug naar kantoor leidt tot een stijging van
deodoranten met 11 procent, en er verzorgd
uitzien bij het uitgaan leidt tot een groei in
cosmetica van bijna 10 procent. En Corona
heeft klaarblijkelijk geleid tot een babygolf:
luiers plussen met maar liefst 8 procent!
Daarnaast zien we ook in de drogisterij de
zuinigheid toenemen. Het aandeel private label groeit en ook het promotieaandeel stijgt.
De consument slaat in als er een aanbieding
is en prefereert het private label vaker boven
het A-merk.

Krimpflatie

Ook zien we in de supermarkt dat leveranciers nog een andere strategie hanteren om
niet te stijgen in prijs en te duur te worden.
Ze verkleinen de inhoud van hun producten:
krimpflatie. Zo blijft de prijs per product
gelijk, maar je krijgt een kleinere hoeveelheid.
De laatste weken zien we het aantal coronabesmettingen helaas weer oplopen. We zijn
er nog niet vanaf. Als ik bij een drogisterij
zou werken, zou ik nu heel snel weer coronatesten en mondkapjes inslaan. Zelf moest ik
langs drie winkels voordat ik weer een test
kon kopen. Uitverkocht in de andere winkels.
Onzekerheid en grillige aankooppatronen zullen ons dit jaar nog wel blijven bezighouden,
enerzijds meer buffers opbouwen en anderzijds kort op de bal zitten, zal de remedie zijn.

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

“In de supermarkt zien
we krimpflatie: minder
inhoud voor dezelfde
prijs”

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.

evelyn@ct-company.nl

Na 2 jaar van corona dachten we in 2022 een ‘normaal jaar’ te krijgen. Niets blijkt minder waar.
Het begon al met de oorlog in Oekraïne. Een humanitaire ramp, en iets wat we in Europa niet
meer verwachtten mee te maken. Dan de inflatie, het gebrek aan personeel, de stokkende
toevoer van voorraden en de prijsstijgingen. Wat doet dit met de klanten en welke effecten
heeft dit alles op retail?
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Rondje langs de welzijnsvelden:

“Van zelfzorg-transactie naar
welzijns-attractie”
Wellness is booming, consumenten zien een gezonde leefstijl sinds corona als een topprioriteit en de
markt is wereldwijd goed voor 4,4 triljoen. Een kleine 5 jaar geleden wierp ‘shopper doctor’ Art Frickus in
Careality de drogisterijbranche een handschoen toe: “Als de drogist de rol van specialist in welzijn niet op
zich neemt, neemt een ander kanaal die rol over.” De drogist laat zich ondertussen steeds meer gelden als
specialist op het gebied van leefstijl en zelfzorg, maar de andere kanalen zitten niet stil.
te kst

Art Frickus / Ivonne de Thours

beeld

In the Picture Fotografie

De wellness-markt is booming. Corona heeft weliswaar een min
veroorzaakt doordat er minder werd besteed aan o.a. sporten en personal
care, maar zelfzorg in de breedste zin van het woord blijft stijgen.
NB: de gegevens van 2021 zijn nog niet gepubliceerd.
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jaar na dato loopt ons vakblad samen met Art Frickus wederom een rondje langs de welzijnsvelden. Frickus: “Er gebeurt
zoveel op het gebied van welzijn en preventie, dat we wat opvallende initiatieven belichten die de gewenste identiteit van
de drogist raken. Fragmentarisch en zonder het oogpunt een volledig
overzicht te geven.”
Wat gebeurt er als we straks wellicht minder bezoeken aan de huisarts kunnen afleggen? Gaan we dan naar een drogist of misschien
naar de supermarkt voor onze basic gezondheidszorg? Of raadpleegt
de consument over een paar jaar heel andere spelers zoals sportcentra of particuliere coaches? In Dallas is vorig jaar de eerste Walmart
geopend waar je tegen een laag bedrag gebruik kunt maken van,
onder andere, de huisarts en tandarts, én je gezondheid kunt laten
checken. Zoals bekend, worden gezondheidschecks ook aangeboden bij drogisterijen van onder andere Etos en DA. De drogist heeft
volgens Art Frickus ook de kennis, producten en historische erfenis
om de consument te helpen met welzijn en een gezonde leefstijl. “Op
de vraag ‘wat verkoop je?’ zou ik als drogist ‘een gezonde leefstijl en
welzijn’ antwoorden. De drogisterijbranche heeft enorm veel kansen
en kan zich volop profileren als de specialist in welzijn.”
Het Global Wellness Institute definieert welzijn als het actief nastreven van activiteiten, keuzes en leefstijl die leiden naar holistische gezondheid. Is de drogist met de onderscheidende positie op het gebied
van preventie, gezondheid en welzijn het meest logische aanspreekpunt voor de consument als het gaat om het nastreven van wellness?
Ook andere kanalen zoals supermarkten ondernemen serieuze pogingen om de Nederlander naar een gezondere levensstijl te begeleiden.
Denk bijvoorbeeld aan recente initiatieven zoals Gezond met Lidl, de
Jumbo Food coach en de FoodFirst Leefstijlcoach van Albert Heijn.

achtergrond

Supermarkt: meer dan gezonde voeding

‘s Werelds grootste organische, ‘gezonde’ retailer is Whole Foods.
Zij verkopen al sinds 1978 met succes alleen regionale, onbewerkte,
plantaardige producten. In de ongeveer 500 supermarkten in de VS,
UK en Canada is nauwelijks een traditioneel A-merk te vinden. Whole
Foods is inmiddels overgenomen door Amazon maar de basisprincipes zijn overeind gebleven. Volgens het Foodservice Institute is ook de
Nederlandse consument klaar voor een formule zoals Whole Foods:
‘Het lijkt een kwestie van tijd tot er een partij langskomt die in alle
opzichten boven het midden uitsteekt. Eén met een eigen identiteit,
die duidelijke keuzes maakt met een daarbij behorende positionering.’
Zover is het nog niet, hoewel formules zoals Ekoplaza of Marqt in de
buurt komen. De reguliere supermarkten lanceren ondertussen het
ene initiatief op het gebied van gezondheid na het andere. De Food
Coach app van Jumbo richt zich voornamelijk op gezonde voeding,
ook voor sporters. De app geeft bijvoorbeeld suggesties voor een
‘gouden wissel’, waarbij je ziet voor welke ingrediënten van je maaltijd een gezondere variant verkrijgbaar is. ‘Gezond met Lidl’ wil een

“Als de drogisterij zich alleen
blijft profileren op curatieve
zelfzorg(geneesmiddelen), dan
omarmen ze een zeer beperkt
domein van welzijn”
gezondere leefstijl eenvoudig en betaalbaar maken. Het assortiment
aan gezonde snacks, koolhydraatarme, eiwitrijke, vegan of biologische
producten groeit bij de prijsvechter met de dag en de klant kan gratis
gezonde recepten krijgen. Bovendien kan de Lidl-klant met een volle
spaarkaart een van de ruim 1 miljoen gratis sportactiviteiten boeken.
Ook de FoodFirst Leefstijlcoach app van Albert Heijn gaat verder dan
gezonde voeding en maaltijdsuggesties. De app biedt tientallen korte
challenges die de AH-klant op weg helpen naar gezondere gewoontes
zoals beter eten, vaker bewegen, meer ontspannen of beter slapen. Bij
iedere challenge is een team van experts betrokken en de klant ontvangt wekelijks korting op gezonde producten bij Albert Heijn, dagjes
weg of apparatuur dat helpt om een gezonde leefstijl vol te houden.

Van sportcentrum tot schoonheidsspecialist

Ook sportcentra richten zich op aanvullende diensten op het gebied
van gezondheid. Fitnesscentra meten je BMI, bepalen het vetpercentage en bieden een gesprek met een voedingsdeskundige aan als je dat
wenst. En als je lid bent van een van de 11 ‘Exclusive Sportcentra’, kun
je een totaalpakket en persoonlijk advies verwachten op het gebied
van fitness, voeding en gezondheid. De advisering van deze sportcen-

tra gaat over het voorkomen van blessures, maar ook over supplementen, preventieve maatregelen tegen corona of het bevorderen van een
goede nachtrust. Frickus: “Zelfs schoonheidsspecialisten profileren
zich graag als experts in health, food, beauty en wellness. Met concepten als ‘eet je mooi’ of ‘mentaal welbevinden’ trekken zij een stukje
van de wellnessmarkt naar zich toe. En dan hebben we het nog niet
eens over het enorme aantal mensen dat zich aanbiedt als life coach,
burn-out coach, stress coach, vitaliteit coach of mindfulness coach, al
dan niet gecombineerd met een reis naar Ibiza of de Algarve.”

Verzekeraars en werkgevers

Een sterk voorbeeld van de krachtenvelden rondom de drogisterij is
te vinden bij verzekeraars. Zo kunnen verzekerden bij Menzis gratis
een afspraak maken met de Leefkrachtadviseur, waarbij leefkracht
staat voor de positieve kracht van gezond leven. Verzekeraar VGZ biedt
Gezond Leven-apps, workshops en andere extra’s om hun achterban
gezonder te laten leven en Zilveren Kruis zet de digitale hulp Actify
in om mensen te helpen met meer bewegen, gezonder eten en beter
ontspannen of slapen. Bij elke verzekeraar is wel een (gratis) dienst
te vinden die Nederland stap voor stap gezonder wil laten leven.
>>
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Bekend is dat ook werkgevers zich in het kader van goed werkgeverschap of duurzame inzetbaarheid storten op fitnessabonnementen,
gezonde voeding en coaching op het goed van ontspanning of slaap
voor hun werknemers. WellVit biedt bijvoorbeeld wellness en vitaliteit
via werkgevers, voor alle medewerkers. Zij zorgen voor een landelijk
aanbod op het gebied van bewegen, beauty, ontspannen, vitaliteit
en persoonlijke ontwikkeling. Niet alleen coaches op allerlei vlakken,
maar ook sportketens als Declathon, De Hardloopwinkel en Intersport
Twinsport zijn partners van WellVit.

Leefstijlcoaches in dienst?

Naast al deze initiatieven, is ook de leefstijlcoach een serieuze optie
om gezonder te leven, vaak volledig vergoed door de verzekeraar. Leefstijlcoaches kunnen mensen begeleiden vanuit het fysieke aspect van
gezondheid, zoals gezonde voeding, maar ook vanuit het mentale en
emotionele aspect. Iedereen kan zich coach noemen, maar geaccrediteerde leefstijlcoaches die staan ingeschreven bij brachevereniging
BLCN hebben een afgeronde hbo- of wetenschappelijke opleiding en
zijn een waardevolle gesprekspartner voor onderzoeker en verzekeraars, zo meldt de branchevereniging op haar website. Art Frickus: “Ik

vraag me dan direct af of drogisterijen ook leefstijlcoaches in dienst
hebben of dat er al drogisten zijn die zich op hebben laten leiden tot
leefstijlcoach. Er zijn vast pioniers in de drogisterij die zich hiervoor interesseren, maar hoe ga je daar als grote keten mee om? Een leefstijlcoach zal een hoger uurtarief vragen en betaalt zich niet direct terug,
hoe gaat men daarmee om?”

Zelfzorg of welzijn?

Art Frickus bezocht op 16 juni 2022 het congres De staat van zelfzorg
in Nederland. “Tijdens dit boeiende congres viel mij een aantal zaken
op. De drogist wil onderaan de piramide van de gezondheidszorg een
belangrijke rol gaan spelen, onder andere door huisarts te ontlasten
bij 11 kleine kwalen. Daarom hebben zij de handen ineengeslagen
om een branchebrede campagne te lanceren die de consument het
vertrouwen moet geven dat de drogist dé Erkend Specialist in Zelfzorg
is. Vijf jaar geleden werd daar ook over gesproken en het is goed dat er
beweging is, maar is het voldoende? Een goede
drogisterijondernemer is niet meer in de winkel aanwezig, maar druk
met verbinden. Met de huisarts, fysiotherapeut, mondzorg, kraamzorg, misschien zelfs met sociale hulpverleners… Want het terrein dat

Pharmacon, daar worden drogisten wijzer van

Met onze
proefexamens
slaag je sneller

✔ 1.719 diploma’s uitgereikt in 2021

✔ Erkend door het ministerie van VWS

pharmacon.nl

achtergrond

de drogist wil bestrijken, is heel breed. Als zij zich werkelijk profileren
op alle terreinen van welzijn (zonder receptmedicijnen en andere specialistische zorg), dan zouden ze volgens de gegevens van het Global
Wellness Institute ongeveer 6 procent per jaar mee kunnen groeien
met de totale markt. Als de drogisterij zich alleen blijft profileren op
curatieve zelfzorg(geneesmiddelen) dan omarmen ze maar een zeer
beperkt domein van welzijn, zoals je uit de grafiek kunt opmaken. Dat
doet de potentie van de drogisterijbranche tekort, met alle risico’s van
dien.”

Welzijn is fun

Shopper doctor Frickus meent dat de drogisterijbranche zich nog
sterker moet gaan profileren als de branche, de winkel en de specialist op het gebied van een preventieve, vitale levensstijl. “Een levensstijl minder gericht op het curatieve, maar juist op de vele positieve
voordelen die een preventieve levensstijl met zich meebrengen. Om in
2025 als de zelfzorgexpert - of liever leefstijlcoach - gezien te worden
door de consument, zullen er nog duidelijkere keuzes gemaakt moeten worden. Het is belangrijk dat de consument een consistent beeld
voorgeschoteld wordt waar de drogist voor staat. Dat begint online
en eindigt in de winkel. Van product, diensten, het personeel tot
winkelinrichting. Als ik naar de drogisterij ga, zie ik snoep, wasmiddelen, speelgoed en sloffen maar geen wellnesspecialist. Creëer ruimte
waar mensen zich durven uitspreken over hun welzijn en vitaliteit,
dan maar wat minder lego op de winkelvloer. Daarnaast is de huidige
focus op zelfzorggeneesmiddelen, een focus op problemen. Terwijl
welzijn juist heel leuk is. Focus op het plezier, de fun, want anders
haken mensen af. Verbind je met het sociale domein, sponsor sportieve evenementen en laat je zien op het gebied van mental wellness.
Wat doen drogisten bijvoorbeeld aan eenzaamheid of overgewicht,
de grootste kwalen van deze tijd? Neem je rol als buurtwinkel, richt
koffietafels in, organiseer leesavonden, yoga-avonden, adviesavonden,
verf- of kookcursussen of ontwerp vriendschapsapps voor klanten uit
jouw buurt. Neem kortom actief deel aan je lokale gemeenschap door
mensen laagdrempelig te verbinden zonder dat er daar weer sponsors bij komen en het transactioneel gericht is. Als je niet dicht op de
huid van jouw klant zit, kun je ook geen leefstijladviseur worden. En
als je een consistent beeld uitdraagt van de maatschappelijk betrokken retailer, dan win je eerder het vertrouwen van de consument en
de stakeholders in de gezondheidszorg.”

Happiness-meter

troduceerd. Waarom zou jij je expertise, je onderscheidende kracht,
ook niet veel meer op de voorgrond zetten? Laat op je website niet
direct je 1+1 aanbiedingen zien, maar profileer je kennis en laat zien
met welke professionals je samenwerkt op het gebied van welzijn.
Als gezondheidsspecialist word je echt onderdeel van het leven van
de klant. Daar is grote behoefte aan, zeker na de coronacrisis en met
een terugtredende overheid die meer middelen uit het basispakket
haalt. Als de drogist wil dat de consument, om te beginnen, voor de
11 kleine kwalen niet meer bij de huisarts komt, moet hij voor echte
binding met de klant zorgen. Wil je je succes meten, installeer dan
bijvoorbeeld een happiness-meter waarop de klant met smileys kan
aangeven hoe hij zich voelt na een bezoek aan de drogist. Want wat
wil je uiteindelijk zijn? Wil je dat mensen op curatieve gronden naar je
toe komen of wil je welzijn verkopen?”

“Laat de calculator wat meer los,
en maak van de welzijns-indicatoren
je core business”
Volgens Art Frickus heeft de World Health Organization heldere
doelstellingen uitgezet wat betreft de zelfredzaamheid van de consument en het indammen van de zorgkosten. “Dat bepaalt de politieke
agenda en heeft invloed op de introductie van producten. Deze ontwikkelingen stimuleren de vraag naar specialisten die de zelfredzame
consument helpen. En de technologie brengt dit hele proces in een
versnelling. Er komt meer informatie en daardoor eist de consument
ook steeds meer voorlichting. Alle spelers op het gebied van gezondheid hebben een gedeelde verantwoordelijkheid om daaraan tegemoet te komen. Daarom zie ik die drogist voor me, die samenwerkt
met sportcentra en diëtisten, BMI doormeet of yoga classes geeft. Je
verkoopt welzijn en dat kent andere KPI’s dan waar nu mee gewerkt
wordt. Het is een begrijpelijk spanningsveld, maar laat de calculator
wat meer los, en maak van de welzijns-indicatoren je core business.
Als de drogist deze keuze niet maakt, dan zou ik zeggen: kies dan duidelijk voor zelfzorg en laat het brede welzijnsdomein los.”

In 2017 gaf Art Frickus aan dat de drogisterij een voorsprong heeft
op het gebied van leefstijl, maar die ook al snel weer kwijt kan zijn.
“Inmiddels zie ik dat de drogisterij zich veel meer als gezondheidsspecialist profileert. De tv-campagnes laten bijvoorbeeld duidelijk
zien dat je met je vragen op het gebied van gezondheid bij de drogist
terecht kunt. Kijk ik echter op de websites van de grote ketens, dan
staan daar vooral de producten en aanbiedingen centraal en moet ik
flink verder scrollen of klikken om een gezondheidsadvies tegen te
komen. We weten dat de shopping trip vaak al online begint en dan
kan de consument die op zoek is naar een breder pakket aan service,
al na een aantal klikken afhaken. Vraag je als drogist af waarom de
veelgebruikte gezondheidsapp door supermarkten worden geïn-
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Sprekers Zelfzorgcongres 2022 concluderen:

Bredere inzet van drogist
bespaart zorgkosten
Op 16 juni vond het congres De Staat van Zelfzorg
in Nederland plaats, georganiseerd door het
Centraal Bureau Drogisterijbedrijven (CBD) en De
Eerstelijns. Hoe zorgen we in Nederland voor onze
eigen gezondheid?
te kst

Ivonne de Thouars

beeld

CBD

D

e bezoekers gaven vooraf aan dat zij graag geïnformeerd, maar vooral geïnspireerd wilden worden tijdens
het congres. Onder leiding van dagvoorzitter Anna Heijker leverde het congres zeker veel stof op om over na
te denken. Over de positie van de drogist, over de wens om samen
te werken met de huisarts en apotheker, over uitgaan van je eigen
kracht en de stappen die in de toekomst gezet kunnen worden om
de meerwaarde van de drogist beter te benutten. Enkele onderwerpen zoals meer samenwerking, minder bescheidenheid en uitgaan
van je eigen kracht kwamen bekend voor van de zelfzorgcongressen uit het verleden, maar er werden ook nieuwe conclusies
getrokken en vooral aangespoord tot actie: “Wacht niet op de zorg
maar neem hen mee in een nieuwe beweging.”

Iris de Vries: “Drogisten staan dichter bij de zorg als zij zich echt op de
verkoop van evidence based producten richten”
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Het spits werd afgebeten door het drogistenpanel, bestaande uit
DA-ondernemer Gerben Boogaard, tevens bestuurslid van het CBD,
Mia Koning, Etos-ondernemer met 5 winkels in Brabant en Josine
Hageman, drogist bij Kruidvat en Beste Zelfzorgadviseur 2022.
Zij gingen met Anna Heijker in gesprek over de meerwaarde van
een persoonlijk en deskundig advies en hoe je daarmee verkeerd
gebruik van zelfzorggeneesmiddelen en ergere gezondheidsklachten kunt voorkomen. Mia Koning vertelde tevens hoe zij als drogist
samenwerkt met de lokale huisarts en fysiotherapeut, een voorbeeld dat de andere drogisten inspireerde en de vraag opriep of ook
de filiaalbedrijven op zo’n manier de samenwerking aan kunnen
gaan.

reportage

Liset van Dijk: “We weten nog
te weinig over de werking van
zelfzorggeneesmiddelen en de kennis
van de drogist”

De buurman

Tijdens het congres werd het onderzoeksrapport van Liset van Dijk,
programmaleider farmaceutische zorg bij het Nivel en bijzonder
hoogleraar van de Rijksuniversiteit Groningen gelanceerd. Liset
van Dijk onderzocht hiervoor 12 jaar aan onderzoeksgegevens over
zelfzorg. Ze maakte duidelijk welke 11 kleine kwalen bij uitstek
onder de zorg van een drogist kunnen vallen en hoe de consument daarmee omgaat. Opvallende conclusies: zelfzorg maakt
een steeds belangrijker deel uit van de zorg, de consument vraagt
niet vaak zelf om advies bij deze kleine kwalen (1 op de 5 vraagt
wel eens wat), maar als zij advies vragen aan een drogist zijn zij
zeer tevreden over de deskundigheid. Van Dijk: “Consumenten
overschatten hun eigen kennis over zelfzorggeneesmiddelen, 70
procent denkt dat hij voldoende ervan af weet. Tegelijkertijd denkt
slechts 11 procent dat de buurman voldoende kennis heeft van
zelfzorggeneesmiddelen dus de waarheid ligt minstens in het midden.” Uit het onderzoek blijkt dat consumenten vooral bij klachten
als hoest en hoofdpijn een oplossing zoeken bij de drogist, terwijl
men voor huidschimmel en andere huidaandoeningen eerst liever
een huisarts bezoekt. Bij klachten als moeheid of koorts wacht de
Nederlander liever even af voordat hij advies vraagt aan drogist
of arts. Liset van Dijk ziet veel mogelijkheden om zorgkosten te
besparen als de juiste zorg op de juist plek wordt gegeven. “De
consument weet vaak niet welk adviezen hij kan krijgen bij een
drogist of apotheker. Als dat duidelijker tussen de oren komt en
mensen met kleine kwalen die geen medische interventie behoeven eerst naar de drogist gaan, dan kan de drogist wat druk van de

ketel halen bij de overbelaste huisarts. Mia Koning vanuit de zaal:
“De drogist heeft voldoende kennis in huis om hulp te bieden bij
kleine kwalen en weet wanneer hij iemand door moet verwijzen
naar de huisarts.” Liset van Dijk geeft tot slot aan dat ze nog graag
onderzoek wil verrichten naar de effectiviteit van zelfzorggeneesmiddelen (‘daar weet ook de huisarts nog onvoldoende van af’) en
hoe de drogist nog beter kan adviseren.”

Anders organiseren

Key note spreker Marcel Levi, bestuurder en internist, geeft vervolgens op zijn eigen wijze inzicht in de staat van de zorg en zelfzorg.
“Ondanks alle ophef en het gezeur over de zorg, moeten we ons
realiseren dat we in de gouden eeuw van de geneeskunde leven.
Welke ziekte je ook verzint, het gaat beter. Iemand die nu wordt
geboren, heeft grote kans om 100 jaar te worden. De vergrijzing
is niet zo’n groot probleem als vaak wordt geschetst, we kunnen
langer overleven met chronische aandoening die vaak ook niet zo
moeilijk zijn om te managen. De groep mensen die bezig is met de
laatste 15 jaar van zijn leven, is niet zo bijzonder groot. Als ouderen
chronische problemen gaan stapelen, dan krijg je een probleem.
Hoe gaan we voor deze mensen zorgen? Er is een tekort aan zorgprofessionals, we leiden meer mensen op in de zorg dan ooit, maar
ook heel veel medewerkers verlaten de zorg weer. De oplossing
moet met name gezocht worden in een andere organisatie van de
zorg. De 80 ziekenhuizen in Nederland bieden allemaal dezelfde
diensten aan, ze bieden generalistische zorg en nemen zorg op zich
die mensen ook thuis of met behulp van een andere professio>>
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kening en ik zie eerder een one stop service. Door bijvoorbeeld veel
hechter samenwerken met de apotheker in een zelfzorgcentrum
kun je drogist, apotheker en huisarts nader samenbrengen. Zo kun
je de functie van een ander dekken en overnemen. Zorgverleners
moeten zich daarin opstellen als een kameleon en samenwerking
tussen drogist en apotheker lijkt me daarin een interessante en
kostenbesparende set. De politiek gaat daar geen bijdrage aan
leveren. Ik zie een mooie toekomst voor zelfzorg, maar je zult het
zelf moeten doen, over je schaduw heen moeten stappen en daar
is in het veld de capaciteit voor, maar je zult zelf in actie moeten
komen en veranderen.” Vanuit de zaal laat een vertegenwoordiger
van 113 zelfmoordpreventie weten dat ook vanuit het oogpunt van
medicatiemisbruik meer samenwerking tussen apothekers en
drogisterijen heel interessant is. Online wordt de vraag gesteld of
Levi het idee heeft dat huisartsen inmiddels meer bereid zijn om
met drogisten samen te werken. “Twee jaar geleden zou ik gestuiterd hebben bij deze vraag. Maar het water staat bij huisartsen aan
de lippen, ze vinden dat veel zorg niet bij hen thuishoort en ik denk
dat je daar een heel gewillig oor vindt voor meer samenwerking.”

5 over 12 in de zorg
Marcel Levi: “Er is terecht veel aversie tegen de invoering van de tablet,
maar ik zou als drogist voor de tegenaanval kiezen”

nal op kunnen lossen. Alsof je in een sjiek restaurant een broodje
hamburger serveert. De ziekenhuizen willen dat meer richting
huisarts dirigeren; de druk op de huisartsen neemt toe en tegelijk
staat de apotheker onder druk. Een oplossing is meer zorg naar
de nuldelijn, huisartsen zijn te veel bezig met kleine kwalen die
mensen ook met behulp van een drogist aan kunnen pakken. Daar
zitten mogelijkheden. Hier heerst in de politiek echter een ‘zoek
het zelf maar uit’- mentaliteit. Een kwart van de goedgekeurde
medicijnen behoort onder zelfzorg en je kunt niet verwachten dat
de consument daar voldoende van afweet en zich met internet
en een digitale tablet aan het schap wel zelf kan redenen. Mensen hebben behoefte aan informatie over medicijnen en vinden
het lastig om zelf een goede en veilige keuze te maken en dan is
menselijk contact noodzakelijk. Zelfzorggeneesmiddelen kunnen namelijk ernstige bijwerkingen geven als ze op de verkeerder
manier worden gebruikt. Het invoeren van de digitale tablet voor
advisering over UAD-geneesmiddelen, waardoor het in elke willekeurige winkel verkocht kan worden is een slecht idee van het
ministerie van VWS. Ik kan met de beste wil van de wereld niet
ontdekken welk probleem hiermee wordt opgelost. Het is een typische VWS-oplossing, ze hebben een oplossing voor een zaak waar
geen probleem is en hebben nooit een oplossing voor echte problemen. Er zullen veel ongelukken moeten plaatsvinden voordat we
concluderen dat dit het gevolg is van verkeerde wetgeving. Er is
terecht veel aversie tegen de invoering van de tablet, maar ik zou
als drogist de tegenaanval kiezen met een goed voorstel. De drogist
hoort niet per se bij het medische systeem maar zit daar wel dicht
tegenaan. Ieder neemt zijn eigen gefragmenteerde zorg voor zijn re-

20

Careality juli 2022

Huisarts en leefstijlarts Iris de Vries bevestigt de laatste uitspraak
van Levi: “Het is 5 over 12 in de zorg. In Nederland zijn er 9,9 miljoen mensen met chronische zorgproblemen en als we hetzelfde
blijven doen, dan verandert er niets. We moeten out of the box
durven en meer samenwerken om de problemen te tackelen.” Iris
de Vries pleit ervoor om van het huidige ego-systeem naar een
eco-systeem te gaan. “Grote problemen raken ons allemaal, dus we

Jos Jongstra: “Overtuigd dat we met samenwerking Nederland een
stukje gezonder kunnen maken”

reportage

V.l.n.r. Ed van de Weerd,
Ruud Coolen van Brakel,
Liset van Dijk en Carl Jakobs

moeten beter beseffen dat we met zijn allen verbonden zijn in een
ecosysteem. In de spreekkamer zie ik ook dat veel problemen niet
medisch, maar sociaal van aard zijn. Leefstijlgeneeskunde raakt
verschillende disciplines, er is een schreeuwend tekort aan leefstijlcoaches en de drogist kan zich verder verdiepen in leefstijl om
hier een rol te spelen. Ook de zorg beweegt zich in die richting, kijk
naar de leefstijlapothekers, en op die manier kunnen zij het welzijnsdomein enorm versterken. Mensen die iets aan hun leefstijl
moeten dien, zijn nog niet ziek en komen bij de drogist. De drogist
zou zich dus niet alleen af moeten vragen hoe zij zich verhouden
verhoud je je tot de zorg maar tot het sociale domein? Ik kijk ook
uit naar de resultaten van de Proeftuin, waarin de samenwerking
tussen drogist, apotheker en huisarts wordt onderzocht. Vraag je
dan ook af of de beleidsmakers in de branche, vooral bestaande
uit mannen met de zeven vinkjes, dicht genoeg bij de klant van
de drogist staan, die weinig vinkjes hebben. Daarnaast zou het
goed zijn als de drogist zich echt richt op de verkoop van evidence
based producten en bijvoorbeeld geen supplementen aanbiedt
waarvan de werking twijfelachtig is. Daarmee creëer je juist een
afstand met de reguliere zorgverleners. Ik gun het de drogist om
zich te concentreren op zijn eigen kunde, waarbij ze niet wachten
op de zorg maar de zorg juist meenemen in een nieuwe beweging.
Ga naar de huisarts toe, geef aan dat je wilt helpen en hoe je een
bijdrage kunt leveren. Dan handel je vanuit je eigen kracht.”
Jos Jongstra geeft vervolgens zijn visie op de ontwikkelingen in de
drogisterij. “De drogist geeft al 65 miljoen gezondheidsadviezen
per jaar, over leefstijl, preventie en goed in je vel zitten. We zijn
altijd dichtbij, goed opgeleid en bij de gecertificeerde drogist kan de
consument een deskundig, gevalideerd advies verwachten. Alleen
weet niet elke consument dat. We weten dat er vaak wordt gesproken over ‘dat meisje achter de kassa wat niets weet’. Er zijn dus een
hoop uitdagingen.” Jongstra legt de deelnemers de stelling voor
dat de drogist een grote bijdrage levert aan de gezondheidszorg en
dat de politiek daar wat meer trots op mag zijn. 61 procent is het
daar volledig mee eens. Op de vraag of drogisten kansen zien in

meer samenwerking in het sociale domein, antwoordt ook het merendeel dat zij daar positief tegenover staan. Jongstra: “Tijdens dit
congres kunnen we veel inspiratie ophalen, ik ben ervan overtuigd
dat we door samen op te trekken Nederland een stukje gezonder
kunnen maken.”

Dilemma’s in zelfzorg

Hoogleraar gezondheidseconomie Marcel Canoy gaat als laatste
spreker in op dilemma’s in zelfzorg. “Geneesmiddelen die niet duur
zijn, hoeven niet vergoed te worden. Mensen zien dat echter als
een onvervreemdbaar grondrecht is, kijk maar naar de discussie
over het niet vergoeden van vitamine D. Maar als middelen zoals
vitamine D of maagzuurremmers niet vergoed worden, denken
mensen wellicht dat het niet nodig is en kan dat bij zorgmijders
leiden tot ernstigere problemen zoals maagproblemen of botbreuken.” Overigens zijn huisartsen volgens Canoy zelf de grootste zorgmijders omdat ze bang zijn dat ze, net als het merendeel
van hun patiënten, niets blijken te hebben. Canoy vervolgt: “We
kunnen echter niet alles verzekeren, als we vitamine D blijven
vergoeden, moeten we ook paracetamol vergoeden. Maar hoe
zorgen we er dan voor dat mensen die echt suppletie nodig hebben met vitamine D, dat wel blijven doen? De huisarts, apotheker,
maar ook de drogist of een wijkverpleegkundige kan daarnaar
vragen. Zorgmijders vinden vaak de drempel voor zorg te hoog en
zijn bang dat het eigen risico wordt aangesproken. Een specifiek
probleem vraagt om een specifieke oplossing en niet om algemene
maatregelen. Zorgmijders komen bijvoorbeeld wel bij de drogist,
die gericht reclame kan maken voor bepaalde doelgroepen.” Het
merendeel van de bezoekers ziet hier een taak voor de drogist, in
samenwerking met de huisarts die nu eenmaal meer vertrouwen
geniet. Canoy vraagt zich af of de drogist dan niet in de verleiding
komt om ook gericht reclame te maken voor producten waarvan
de werking niet wetenschappelijk bewezen is. Janine Galjaard
van de Keuringsraad KoagKAG laat vanuit de zaal weten dat voor
het voorkomen van onjuiste gezondheidsinformatie al een prima
systeem is opgezet. Online wordt de vraag gesteld of Canoy
>>
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potentie ziet in het systeem in de UK, waar mensen met een laag
inkomen zelfzorggeneesmiddelen vergoed krijgen. Canoy: “Deels,
want ook hier wordt een algemene oplossing gezocht voor een
generiek probleem.”

De barricades op

Welke ideeën van vanmiddag spraken het drogistenpanel het
meeste aan? Mia Koning: “De toekomst ligt in het overleg en dan
moeten we ons als gecertificeerd drogist verenigen. Ik wil de barricades wel op!” Josine viel het op dat huisartsen weinig weten
over de kwaliteiten van de drogist en hoopt dat dat beter op de
kaart kan worden gezet. “Ik ben ook benieuwd hoe filiaalbedrijven
als Kruidvat de samenwerking op kunnen zoeken.” Gerben geeft
aan dat uit deze middag ook blijkt dat investeren in opleiding en
deskundigheid belangrijk blijft.

Keuzes maken

Het expertpanel, bestaande uit onderzoeker Liset van Dijk, Ed van
de Weerd, ceo AS Watson Benelux en voorzitter van het CBD, IVMdirecteur Ruud Coolen van Brakel en Carl Jakobs, programmaleider
gezondheidszorg van de Consumentenbond, sluit de middag af. Carl
Jakobs vertelt dat hem opvalt dat de wens de vader van de gedachte
is. “We weten nog niet goed wat groepen consumenten willen en
verwachten van de drogisterij. Er is veel potentie, maar dan moeten
zelfzorgadviseurs beter communiceren wat zij doen. Richt bijvoorbeeld ook een meldpunt van good practises op, zodat je gebruik
kunt maken van elkaars ervaringen op het gebied van zelfzorg.” Ed
van de Weerd vindt dat de drogist nu gebruik moet maken van het
momentum. “De nood bij de huisartsen is zo groot dat we een oplossing móeten verzinnen. Als drogist zijn we te bescheiden over onze
rol en we hebben last van het calimero-complex. Doen we er echt
toe binnen de keten van gezondheidszorg? Als je luistert baar de
sprekers vandaag, kunnen we heel trots zijn op onze belangrijke rol
en moeten we de bescheidenheid van ons afschudden.” Ruud Coolen

22

Careality juli 2022

van Brakel onderschrijft de mening van Van de Weerd, maar kan
zich ook vinden in de opmerking van Iris de Vries dat de drogist dan
ook alleen evidence based producten moet verkopen. “Drogisten zijn
steeds deskundiger geworden, maar verkopen ook onzin-producten.
Ik vind dat je als bedrijfstak een keuze moet durven maken om
sommige producten uit de schappen te halen als je een rol wil spelen binnen de gezondheidszorg. Daag fabrikanten van supplementen ook uit om meer onderzoek te plegen. Je moet voorkomen dat
men je ziet als handelaar die van allerlei producten verkoopt.”

Veel medestanders

Wat gaat er na vandaag gebeuren, vraagt dagvoorzitter Anna Heijker tot slot aan het expertpanel. Ed van de Weerd: “Het is duidelijk
dat we minder bescheiden moeten worden, zelf in actie moeten
komen, de samenwerking op moeten zoeken en de consument
met een publiekscampagne nog beter moeten laten weten wat de
drogist voor hen kan betekenen. Bij ons verweer tegen de wetswijziging hebben we gezien dat we veel medestanders hebben, ook
in de eerstelijn en dat is heel prettig. Dat geeft de energie om deze
weg verder in te slaan, zelf het initiatief te nemen en te blijven
investeren in kwaliteit, ondanks tegenwind uit Den Haag.” Wat
wil de sector over een paar jaar bereikt hebben? Ruud Coolen van
Brakel: “Over een paar jaar zijn er meer technologische oplossingen en is de consument ook weer heel anders dus de drogist moet
ervoor zorgen dat ze heel erg bij de tijd blijven.” Liset van Dijk: “Ik
hoop vooral dat alle partijen over hun schaduw heenstappen, in
het belang van de burger en de patiënt. Er moet iets gebeuren, dus
blijf in gesprek en kom vooral in actie!”
Muzikant Maarten van Veen vat de hele middag in een lied samen
en geeft na het congres nog een ode aan Marten Hummel, oud-directeur van het Centraal Bureau Drogisterijbedrijven die zich meer
dan dertig jaar hard heeft gemaakt voor een sterke positie van de
drogist.
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Cameratoezicht op het
werk en privacyrecht
In de arbeidsrechtpraktijk komt geregeld de vraag aan de orde of beveiligingscamera’s op
de werkvloer toegestaan zijn. Gedacht kan worden aan de aanwezigheid van camera’s op de
werkvloer ter voorkoming van diefstal van bedrijfseigendommen van de werkgever. Het gebruik
van cameratoezicht is gebonden aan voorwaarden die voortvloeien uit de op 25 mei 2018 in
werking getreden Algemene verordening gegevensbescherming.

Is het noodzakelijk?  

Er moet een noodzaak zijn voor het gebruik
van cameratoezicht. De werkgever kan het
doel, bijvoorbeeld bescherming van bedrijfseigendommen, niet op een andere manier bereiken. De werkgever zal moeten nagaan of er
geen andere mogelijkheid bestaat die minder
ingrijpend is voor de privacy van de betrokken werknemers en andere derden. In geval
de werkgever een gerechtvaardigd belang
heeft en het cameratoezicht op de werkvloer
noodzakelijk is om dit belang te behartigen,
dan moet de werkgever een afweging maken
tussen zijn belang en de belangen van de
betrokken werknemers en overige derden.
Dit betreft de privacytoets. In geval binnen
de organisatie van de werkgever een ondernemingsraad aanwezig is, dan moet de
ondernemingsraad eerst instemmen met de
plaatsing van camera’s voordat gestart kan
worden met het cameratoezicht.

Rechten van werknemers

Van belang is dat de werknemers en de andere
betrokkenen weten dat camera’s in de winkel
hangen en voor welk doel deze er hangen. De
werkgever kan dit bereiken door bordjes op te
hangen. De Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) geeft verschillende privacyrechten aan de werknemers en aan de overige betrokkenen zoals de klanten in de winkel:
(1) het recht om de camerabeelden in te zien,
(2) het recht om vergeten te worden, (3) het

recht op beperking van de verwerking, (4) het
recht om bezwaar te maken tegen het gebruik
van persoonsgegevens. In geval de werkgever
besluit camera’s op de werkvloer op te hangen,
is het verstandig om werknemers hierover te
informeren in een privacyreglement. Camerabeelden mogen niet langer bewaard worden
dan noodzakelijk voor het doel waarvoor de
beelden zijn opgeslagen. Richtlijn is dat de camerabeelden na maximaal vier weken gewist
moeten worden. Dit is anders in geval van een
incident zoals diefstal. In dat geval staat het
de werkgever vrij om de beelden te bewaren
totdat het incident is afgewikkeld.

Verborgen camera

Standaard gebruik van een verborgen camera
op de werkvloer is niet geoorloofd. Slechts
onder bepaalde voorwaarden is het gebruik
van een verborgen camera toegestaan. Hierbij kan gedacht worden aan diefstal of fraude
waarbij het heimelijk cameratoezicht slechts
een tijdelijk karakter heeft. In het persoonsreglement of in een privacyreglement moet de
werkgever de werknemers vooraf erop wijzen
dat verborgen cameratoezicht in bepaalde
situaties (diefstal en fraude) mogelijk is. De
betrokken werknemers worden achteraf geïnformeerd over het gebruik van de verborgen
camera. Een regeling over het gebruik van
de verborgen camera is ook onderhevig aan
instemming door de ondernemingsraad.

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

De inzet van cameratoezicht door de werkgever met als doel de werknemers te beoordelen op hun functioneren is niet toegestaan.
Het gebruik van camerabeelden voor trainingsdoeleinden (mystery shopping) is niet
geoorloofd.

rkraaijvanger@vanodijk.nl

Voor cameratoezicht moet de werkgever een
gerechtvaardigd belang hebben: er moet
getoetst worden of het recht van de werkgever om persoonsgegevens te verwerken,
zwaarder weegt dan het recht op privacy van
de betrokken werknemers en de klanten. Bij
cameratoezicht kan gedacht worden aan het
tegengaan van diefstal van winkelvoorraad,
bijvoorbeeld in een drogisterij.

“Standaard gebruik van
een verborgen camera
op de werkvloer is niet
geoorloofd”
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Scan de codes voor meer informatie over het
gebruik van de HeltiQ Pak & Plak Pleisters

Pak & Plak Kids

Pak & Plak

Nieuw! HeltiQ Pak & Plak Pleisters
Pleister met één hand pakken én plakken
Uniek pleisterconcept in uw schap
Handige ophangkaart én gemakkelijk mee te nemen

reisapotheek

Gezond op reis

Voorkom vakantiekwalen
Na twee coronajaren kunnen we weer op vakantie en dat doen Nederlanders dan ook massaal. Niemand
wil deze vakantiepret laten bederven door kleine kwalen, maar toch heeft bijna 75% van de vakantiegangers
op reis last van gezondheidskwalen zoals maagklachten, verbranding door de zon of jeuk.

V

eel mensen maken hun reisapotheek pas op het laatste moment in orde. Het is echt iets wat op het laatst de koffer in
gaat. Daarom is het zo handig dat de drogist hulp biedt met
advies en speciale displays of reismeters waarmee in een
oogopslag duidelijk wordt wat je als reiziger allemaal nodig hebt. Een
goede presentatie maakt de reiziger wegwijs en persoonlijk advies
zorgt ervoor dat de reisapotheek helemaal op de vakantie kan worden
afgestemd. In die presentatie mogen de producten die verlichting bieden bij de top 5 van vakantieklachten, niet missen. Die top 5 bestaat
respectievelijk uit jeuk, zonverbranding, reizigersdiarree, obstipatie en
maagklachten.

Het juiste assortiment

De inhoud van de reisapotheek is afhankelijk van de vakantiebestemming (gaat iemand de bergen in of op strandvakantie) met wie hij
reist (bijvoorbeeld met een zwangere vrouw, kleine kinderen of ouderen) en op welke manier hij reist en overnacht. Bij een avontuurlijke
trektocht heeft de reiziger andere producten nodig dan bij een ontspannen verblijf in een hotel. Omdat de vakantiestress ook toeslaat,
zullen veel klanten het waarderen als je oprechte interesse toont in
hun bestemming en meedenkt met het samenstellen van het juiste
assortiment voor op reis. We geven hieronder wat inspiratie.

Maagklachten

Drie van de klachten in de top 5 hebben te maken met maag- en
darmklachten: reizigersdiarree, obstipatie en maagklachten. Het is
ook niet voor niets dat de omzet van anti-diarree producten in de zomerperiode ruimschoots verdubbelt. Ruim 30 procent van de mensen
die verre oorden bezoeken, heeft last van reizigersdiarree of ‘turista’.
In zuidelijke landen kan de reiziger via eten of drinken besmet worden
met bacteriën en parasieten die hem vreemd zijn. Daarom zorgen de
meeste reizigers ervoor dat ze een middel tegen diarree in hun koffer
hebben. Bij diarree en overgeven in de hitte is de kans op uitdroging
groot, dus adviseer voor de zekerheid een O.R.S.. Door de hoge temperaturen, de vreemde omgeving en de verandering van het dagritme
en de voeding, (die vaak net wat gekruider is of meer olie bevat dan
de maag gewend is) spelen ook klachten als buikpijn, maagzuur of
obstipatie snel op. Dan is een middel dat de maag en darmen tot rust
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brengt een geliefde reisgenoot. Adviseer je klant om in warme landen
rauwe groenten, ijsblokjes in het drinken en water uit de kraan te
vermijden.

Maag- en darmklachten? Iberogast
Iberogast verlicht effectief
verschillende klachten zoals maagen darmkrampen, misselijkheid,
een vol of opgeblazen gevoel
en maagpijn. Ook als ze tegelijk
voorkomen. Adviseer Iberogast op
vakantie of voor in de reisapotheek.
Iberogast is geschikt voor volwassenen en kinderen vanaf
12 jaar. Het is glutenvrij, lactosevrij,
zonder toegevoegde suikers of
conserveermiddelen. Verkrijgbaar
in 20ml, 50ml en 100ml.
Disclaimer: Iberogast is een geregistreerd geneesmiddel.
Lees voor het gebruik de bijsluiter.

Reisziekte

CH-20220629-106

Reisziekte, ook wel bewegingsziekte, wagenziekte of zeeziekte
genoemd, is een overgevoeligheidsreactie. Het komt vaak voor bij kinderen, maar ook volwassenen kunnen er last van hebben. Ze worden
duizelig, misselijk of moeten overgeven. Kinderen hebben er wellicht
vaker last van omdat bij hen het evenwichtsorgaan nog niet helemaal
ontwikkeld is. Het zieke gevoel ontstaat door tegenstrijdige informatie die verschillende zintuigen naar de hersenen sturen. De ogen nemen waar dat iemand stil zit, maar het evenwichtsorgaan registreert
beweging. De hersenen kunnen die informatie niet verwerken en het
evenwichtsorgaan geeft impulsen aan het braakcentrum in de hersenen. Het gevolg is dat mensen misselijk worden, bleek zien of overgeven. Bij reisziekte in en auto of bus is het verstandig om kleine beetjes

reisapotheek

te eten, voorin te zitten, te slapen en een raampje open te doen. Op
een schip kan iemand het beste in het midden van het schip zitten. Er
zijn verschillende zelfzorggeneesmiddelen die al jaren bewijzen dat
ze de klachten beperken. Deze kunnen versuffend werken waardoor
een bestuurder ze niet mag gebruiken. Ouderen of zwangere vrouwen
en mensen die antidepressiva gebruiken kunnen beter eerst een arts
raadplegen. Polsbandjes tegen reisziekte die doorlopend een lichte
druk op de acupressuurpunten van pols zetten, kunnen ook verlichting bieden.

Veilig zonnen

Het aantal mensen met huidkanker blijft stijgen, de meeste mensen
zitten nog steeds te lang in de zon en smeren te weinig zonnebrand.
Iedereen moet zijn huid een half uur voor het zonnen insmeren en dat
om de twee uur herhalen. Adviseer de vakantieganger om zich ook
altijd na het zwemmen, in de schaduw en onder kleding in te smeren.
Vraag eens waar iemand in de zon gaat: op zee, rond de evenaar en in
de bergen is de zonnekracht sterker en een hogere SPF nodig. Kinderen zijn extra kwetsbaar voor verbranding, dat verdubbelt de kans op
huidkanker op latere leeftijd. Adviseer ouders om altijd minstens SPF
30 te gebruiken voor hun kinderen. Toch verbrand? Adviseer dan een
hydraterende foam of crème met zo min mogelijk parfum of andere
irriterende stoffen. En neem eventueel een ibuprofen om de ontstekingsreactie van de huid te verminderen. Veel consumenten worden
bewuster van de ingrediënten die in zonnebrand worden gebruikt. Als

zij liever kiezen voor een zonnebrand zonder parabenen of nanodeeltjes, die ook vriendelijk is voor het milieu en het koraalrif, dan kunnen
zij voor een natuurlijke zonnebrand kiezen. Natuurlijke zonnebrand
wordt ook aangeraden voor mensen die last hebben van zonneallergie. Deze zonnebrand laat vaak wel een kleine witte waas op de huid
>>
achter.

Louis Widmer All Day 50+
Louis Widmer All Day 50+ is niet alleen
perfect voor de extreem zongevoelige
huid, maar ook voor alle andere
huidtypes. De fotostabiele UVA- en
UVB-filters en breedspectrumfilters van
hoogwaardige kwaliteit staan garant
voor een zeer hoge bescherming tegen
UV-stralen.
De ultralichte, waterbestendige textuur
voelt niet vet aan en dringt onmiddellijk
diep in de huid.
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Huidschimmels

Broeierige hitte en veel vocht door transpiratie en zwemmen, dat zijn
omstandigheden waar huidschimmels zich prima bij thuis voelen.
Mensen die gevoelig zijn voor smetplekken en huidschimmels zoals
voetschimmel of vaginale schimmel, doen er dan ook goed aan om
hun vertrouwde merk tegen schimmels mee te nemen en een vette
crème om irritaties te voorkomen. Ook als iemand op vakantie gaat
met een baby of peuter, is een extra potje beschermende zalf aan te
raden om luieruitslag te voorkomen. Door de warmte, het zwemwater,
zeewater en de vochtige lucht is de huid namelijk extra kwetsbaar.

Eerste hulp bij ongelukjes

Vraag aan je klant of er kinderen mee op reis gaan, want dan is er
extra voorbereiding nodig. Met al dat rennen en buitenspelen is een
klein ongelukje al snel gebeurd. Zorg dus dat het EHBO-koffertje goed
gevuld is met een handige eerste hulp kit. Ook handig: wondreinigingsdoekjes en een zalf die de huid van de kleine wildebras extra
beschermt. Niet alleen voor kinderen, maar ook voor volwassenen zou
je op reis altijd een eerste hulp kit bij je moeten hebben. Je zult maar
net om verband of pleisters verlegen zitten op reis…

HeltiQ Eerste Hulp Kit
De HeltiQ Eerste Hulp
Kit is een handzaam en
stevig nylon tasje dat
samengesteld is met een
basispakket van EHBOartikelen inclusief een aantal
steriele producten. De meest
voorkomende ongelukjes
zoals schaafwonden en
kleine wondjes op handen,
ellebogen, knieën en benen
kun je met deze eerste
hulp kit eenvoudig en snel
behandelen.
Adviesverkoopprijs € 7,69
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Steken en beten

Muggen zijn vervelend en ze komen in elk land voor, vooral aan het
water waar ze hun larven leggen. In elke reiskoffer zou daarom een
muggenwerend middel moeten zitten. Een product met DEET helpt
het beste en hoe hoger het percentage DEET, hoe langer het middel
helpt. Kinderen en zwangere vrouwen mogen niet meer dan 20%
DEET gebruiken. Nu is de mug niet het enige insect die de vakantiepret aardig kan bederven. Daarom is het belangrijk om ook een goede
tekenpincet, een gif- uitzuigpompje en goede huidverzorging bij
beten mee op reis te nemen.

HeltiQ Steken en Beten Set
Met de HeltiQ Steken en
Beten Set behandel je
de meest voorkomende
steken en beten van
bijvoorbeeld muggen,
dazen, wespen maar ook
planten. De set bevat
een teken verwijderkaart,
een gif uitzuigpompje en
voldoende aanverwante
artikelen voor nazorg van
de wond of de huid. Door
zijn compacte en wendbare
formaat is hij makkelijk
mee te nemen in de rugzak,
koffer of backpack.
Adviesverkoopprijs € 20,65

En ik neem mee…
Medicijnen op doktersrecept
Middel tegen diarree
Middel tegen maag- en darmklachten
en pds
Middel tegen stress en vliegangst
Laxeermiddel
Middel tegen reisziekte
Middel voor huidherstel
ORS tegen uitdroging
Middelen tegen (huid)schimmels
Neusdruppels en oordruppels
Middel tegen allergie
Anti-jeuk
Insectenwerend middel
Pijnstillers
Zonnebrand en aftersun
Oordopjes
Tekentang
Pompje voor het uitzuigen van gif
Compressiekousen
Verbanddoos
Pleisters, steriele gaasjes, tape, verb
and en watten
Schaar, pincet, naald, veiligheidsspeld
en en wonddesinfectie
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Blijft de drogist een Don Quichot
in de zorgketen?

Gezien mijn eigen achtergrond in farma en
fastmoving heeft dit vraagstuk me vanwege
het enorme potentieel nooit losgelaten. De
drogisterijsector, groot een slordige 6 mrd
euro, begeeft zich met deze gewenste positie
in een zorgmarkt van maar liefst 112 miljard
euro. De receptmedicijnen maken daarvan
slechts een slordige 5 miljard uitmaken en
zelfzorgmedicatie ca 1 miljard. De kosten van
de zorg zijn sinds het begin van deze eeuw
bijna verdubbeld! Omvang en stijging zijn
steeds moeilijker op te brengen. De rol die
de farmasector overigens heeft binnen de
tweedelijnszorg met dure, maar soms ook
veelbelovende medicijnstudies op ziekenhuisafdelingen is enorm toegenomen en mede
een bron van de stijging in kosten. Dit zit niet
in die 5 miljard pillen.

uit te lichten! Verschillende onderzoeken die
we bijvoorbeeld hebben gedaan op het gebied
van Diabetes type 2 laten zien dat 70 procent
van de patiënten zichzelf slecht controleren of
veel te weinig contact hebben met de diabetesverpleegkundige. Als tijdbom heeft 35 procent geen zin om de levensstijl aan te passen,
terwijl deze patiënten meestal een behoorlijk
overgewicht hebben en al medicijnen slikken
omdat de vaten aan het dichtslibben zijn. “Als
er iets is, dan ga ik wel naar de arts”. Passiever en onverantwoorder kan het bijna niet.
De kosten die diabetespatiënten uiteindelijk
opleveren, zijn in omvang groter dan de gehele
drogisterijomzet op jaarbasis. Dit is slechts een
voorbeeld en ik wil zeker niet stigmatiseren.
Het gaat erom dat je zaken pas kunt aanpakken als je concreet weet waar je over spreekt.

Postbus en praktijkassistent

Rotsvaste belangen

Huisartsenpraktijken puilen uit en de patiënt
heeft steeds vaker alleen te maken met een
medische postbus en de praktijkassistente.
Info2Action meet sinds 2011 alle chronische
en serieuze aandoeningen die ten grondslag
liggen aan de € 112 miljard. Hiervoor komt
inmiddels bijna 70 procent van de volwassen
Nederlanders op regelmatige basis bij een arts.
Dat was in 2015 nog 60 procent (+ 1.2 miljoen
terugkerende patiënten!). Hart & vaatziekten,
overgewicht, angsten/depressies zijn de sterkst
groeiende indicatiegroepen. Het lijkt erop dat
er onvoldoende krachtenvelden zijn om de
druk op de zorg daadwerkelijk te verminderen.

Tijdbom

Veel indicaties zijn te voorkomen en uit te
stellen bij bewuster gedrag van de Nederlandse zorgconsument. De experts in de zaal
konden geen antwoord geven hoeveel van de
€ 112 miljard zit in ongezond eten, te weinig
beweging, roken, te veel alcohol, eenzaamheid, stress etc. En dat valt toch redelijk goed

De zorg zal de patiënt meer verantwoordelijkheidsbesef mee moeten geven, wellicht
zelfs via aangepaste zorgpremies bij bewezen
onverantwoord gedrag, want alles valt tegenwoordig te meten. Pas dan krijg je een bewuste klant in je winkel die actieve interesse
heeft in cholesterolverlaging, bewegen en
meer soepele spieren, afvallen, de juiste huidverzorging etc. Daarnaast valt er nog meer te
halen uit preventie. Ik zie een fraaie rol voor
de drogist, maar zonder een maatschappelijke
verandering en initiatieven vanuit de zorg
ben ik toch bang dat de sector een soort Don
Quichot zal blijken op dit gebied. En het kan
best nog wel eens lastig blijken hieraan te
ontsnappen, gezien de verschillende rotsvaste
belangen van machtige partijen die er zijn in
de zorgsector.

“Er valt nog veel meer te
halen uit preventie, mits
er maatschappelijke
veranderingen
plaatsvinden”

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

Deze maand hebben we de nog immer jeugdige Maarten Hummel op passende wijze uitgezwaaid. Zijn impact op onze branche is onomstreden en het congres dat het CBD organiseerde
ter ere van zijn afscheid, had een ambitieuze agenda. Centraal stond de rol die zelfzorg zou
moeten hebben op de zorgketen. Hoe kan de drogist in de ‘nuldelijn’ zijn rol blijvend bestendigen en verder versterken?

Meer weten? Jhrutte@info2action.nl

Careality juli 2022

29

schapdragers

Snoep met Nutri-Score A! Food2Smile gooit het snoepschap om
Nog nooit was een snoepje én zo lekker, én zo guilt-free. De allernieuwste Food2Smile snoepjes zitten namelijk boordevol vezels, bevatten NUL
suiker en zijn helemaal vegan. Daarmee mogen de ‘Happy Sour’ en ‘Fruit-tastic’ als enige snoepjes op de Nederlandse markt Nutri-Score A claimen
én lanceert Food2Smile het allereerste suikervrije zure gummysnoepje van Nederland. Je gaat je haast afvragen of deze snoepjes thuishoren in
het snoepschap... Maar één keer proeven en je weet: dat is 110% terecht.

Andere invulling snoepschap

Miriam Bouwens, voedingsdeskundige en oprichtster van
Food2Smile: “Na jarenlange research & development is het
ons gelukt om met fors minder zoetstof en juist éxtra vezels
superlekker snoep te maken. En voor zover wij weten is dit
nieuwe snoep een wereldprimeur. Sinds ik in 2015 begon met
Food2Smile is de roep om minder suiker en vet alleen maar
toegenomen, net als vegan alternatieven. Met onze nieuwe
snoepjes beantwoorden we aan die vraag en gooien het
bestaande snoepschap eigenlijk gewoon om. Dat zullen we
blijven doen totdat suikervrij snoepen de norm is.”

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

Excel voor Trade Marketing
en Category Management

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

www.ct-company.nl
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Spray, smeer, speel, repeat
Goodbye Stress Body cream
“The time to relax is when you don’t have time for it.” Een wijze uitspraak van Sydney J. Harris. En het is absoluut waar! Door te vertragen
kom je weer tot jezelf, kun je weer helder nadenken en kom je weer
terug in je flow. Kneipp helpt je hier graag bij met producten voor
kleine genietmomenten gedurende je dag. Ontdek binnenkort ook het
allernieuwste product: de Goodbye Stress body cream. Een natuurlijke
huidvoedende crème met vitamine E, panthenol, sheaboter, sprankelende watermunt en stimulerende rozemarijnolie. Druk even op de
‘reset’-knop met deze verwennerij voor nieuwe positieve energie en
een heerlijk zachte huid.

De zomer staat voor de deur en dat betekent: naar buiten! Of je nu
met je kids naar het strand gaat, een wandeling maakt of in de tuin
geniet van een heerlijk zonnige dag, inmiddels weten we allemaal dat
het insmeren van (onszelf en) onze kinderen met zonnebrandcrème
ontzettend belangrijk is. Dat dit iedere twee uur dient te gebeuren
wordt alleen nog weleens over het hoofd gezien. Slechts 12% van de
Nederlanders zegt standaard iedere twee uur een smeermomentje in
te lassen, blijkt uit onderzoek van NIVEA1. En tóch is dat cruciaal, helemaal bij kinderen. De kinderhuid is een stuk dunner dan die van een
volwassene en hierdoor extra kwetsbaar voor de zon. Daarom biedt
NIVEA SUN verschillende producten, speciaal ontwikkeld voor de tere
kinderhuid, die jouw kind optimale bescherming bieden.
1 H
 et onderzoek is uitgevoerd door FactSnapp in opdracht van Beiersdorf onder
800 Nederlanders.

• Rozemarijnolie geeft nieuwe energie en concentratie.
• Watermunt zorgt voor een fris gevoel.
• Met extra vitamine E, panthenol en sheaboter voor ultieme
hydratatie en verzorging.
• Een bijzondere geurbeleving.
• Geschikt voor de normale, droge en gevoelige huid.
• Ontwikkeld met respect voor het natuurlijke microbioom van de
huid: zonder conserveringsmiddelen, siliconen en paraffine.
• Ondersteunt en stimuleert het natuurlijke herstellende vermogen
van de huid en biedt extra bescherming.
• Vegan en vanzelfsprekend niet getest op dieren.

Luizen? Neten? Paniek? Gebruik NYDA: 1 behandeling... 1 uur!
Hoofdluizen, ze komen steeds terug en vooral kinderen krijgen hiermee te maken. Op school waar kinderen veel samen spelen en met hun hoofden dicht bij elkaar zitten, komen hoofdluisbesmettingen vaak voor. Gelukkig zijn hoofdluizen niet gevaarlijk, maar ze zijn wel vervelend en vaak
ook hardnekkig. NYDA is de nummer 1 als het om de effectieve behandeling van hoofdluis en eitjes gaat.
Het bijzondere aan NYDA: de werking wordt op fysische wijze bereikt – met behulp van twee siliconenoliën,
die het ademhalingssysteem van de hoofdluis in al haar ontwikkelingsstadia binnendringt.
NYDA plus heeft een unieke kam-applicator, die de hoofdluisbehandeling een stuk eenvoudiger maakt:
de vloeistof wordt direct bij de haaraanzet aangebracht, daar waar de hoofdluis zich het liefst bevindt.
Zo wordt zelfs de behandeling van het eigen haar heel eenvoudig! Eén verpakking NYDA plus is voldoende voor de behandeling van meerdere personen of voor mensen met erg lang haar. De NYDA spray
werkt net als NYDA plus op basis van het unieke 2-stappen dimeticon en is door de spray gemakkelijk
en snel aan te brengen. Regelmatig controleren op hoofdluis is belangrijk. Zeker net na de vakantietijd,
wanneer heel veel luisbesmettingen geconstateerd worden. De ergonomische, metalen luizen- en netenkam van NYDA is veel nauwkeuriger dan met het blote oog controleren. De ergonomische greep ligt
goed in de hand en de afgeronde tanden glijden soepel door het haar, zonder de hoofdhuid te beschadigen. De NYDA metalen luizen- en netenkam kamt zowel luizen als neten effectief uit het haar.
De producten van NYDA zijn medische hulpmiddelen. Lees voor gebruik de gebruiksaanwijzing.
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EFFECTIEVE EN LANGDURIGE BESCHERMING.

Effectieve deodorant met natuurlijke ingrediënten
Zorgvuldig samengestelde deodoranten van duurzame kwaliteit
Op basis van biologische ingrediënten
Biedt 48+ uur bescherming
Verpakkingen zijn gemaakt van minimaal 96% gerecycled materiaal

Actieve formules
0% aluminiumzout
Natuurlijke ingrediënten
‘Climate-neutral’ product

100%

gecertificeerde
natuurlijke
cosmetica

Verkrijgbaar bij

lavera. Natuur, die je voelt.

lavera.de

