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Oogirritatie - Rode, geïrriteerde ogen ontstaan vaak door een droge omgeving met airco, hoge luchttemperatuur, 
stof, rook, trage traanvochtafscheiding of langdurig kijken naar een scherm. Oogirritatie kun je verlichten door oog-
druppels. Dokter raadplegen? - Zit er iets in het oog dat zich niet laat verwijderen, of heb je in een scherpe lichtbron 
gekeken en zie je na een uur nog steeds vreemde vlekken, dan moet je naar de dokter. Ook als je opeens slecht ziet 
en veel pijn hebt, of als de klachten van roodheid en oogirritatie langer dan twee dagen aanhouden.

coverfoto

Zelfzorg-app voor smartphones
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Zelfzorg krijgt een grote rol
bij kostenbeheersing in de zorg
Dit jaar ben ik gekozen tot voorzitter van Neprofarm. Ik vind dat een hele eer. Mijn voorganger, Nico Alberts, was een begenadigd  
bestuurder. Onder zijn voorzitterschap heeft de waardering voor zelfzorg en zelfzorgproducten een enorme vlucht genomen. Aan  
mij om dit voort te zetten en samen met het bestuur van Neprofarm de volgende stappen te zetten aan de vooravond van een  
nieuwe trend: de grotere rol van zelfzorg in de strijd om het behoud van betaalbare zorg. Wij hebben goede ijzers in het vuur om het  
grote belang van zelfzorgproducten naar voren te brengen bij het terugdringen van de snel stijgende kosten in de gezondheidszorg.

De trend van deze tijd is dat mensen bij kleine kwaaltjes die ze zelf zouden kunnen oplossen, snel naar de huisarts lopen. We leven in een 
wereld waarin we elk risico willen uitsluiten. Maar dat maakt de gezondheidszorg onbetaalbaar. Die trend moet gekeerd worden. De cijfers 
uit het Ecorys-rapport (zie pagina 5) tonen aan dat het aantal mensen dat voor kleine kwaaltjes naar de huisarts gaat, enorm hoog is. Daar 
is dus forse winst te behalen. In onze visie kan bepaalde tweedelijnszorg – bijvoorbeeld kleine chirurgische ingrepen – terug naar de eer-
stelijnszorg. Naar de huisarts dus. Maar die huisarts moet daarvoor tijd hebben. Die krijgt hij wanneer hij minder mensen op het spreekuur 
krijgt voor kleine kwaaltjes. Met de Ecorys-cijfers in de hand kan Neprofarm deze discussie handen en voeten geven bij de politiek en de 
andere stakeholders in de zorg.

Een andere stap om de zorg goedkoper te maken, is dat alle eerstelijnszorgprofessionals beter gaan samenwerken zodat het voor de patiënt 
duidelijk is bij wie hij voor welke behandeling het beste terecht kan. Dat voorkomt veel dubbel werk. Ook daarin kan de zelfzorgbranche 
een rol spelen. Het is belangrijk dat we daarvoor de band met onze strategische partners, apothekers en drogisterijen, versterken. Apothekers 
zien een nieuwe rol voor zichzelf weggelegd als zorgverlener. De drogist kan zich gaan profileren als zorgconsulent. Als vervanger voor de 
wijze oma van vroeger die voor veel kwaaltjes een werkzaam middeltje had. Als apothekers en drogisten hun ‘nieuwe’ rollen met verve op 
zich nemen, betekent dit dat zelfzorg een grotere rol in de gezondheidszorg zal spelen.

De komende jaren zullen we om de tafel gaan met andere zorgpartijen om de betekenis van zelfzorg bij het betaalbaar houden van  
de zorg nog sterker op de kaart te zetten. Ik heb er het volste vertrouwen in dat we de stappen die al gezet zijn, een goed vervolg gaan geven.

Dirk Groen,
Voorzitter Neprofarm



Acne - Ander woord voor jeugdpuistjes, soms 
kleintjes maar soms grotere met ontstekings-
plekken eromheen. Acne verdwijnt na  
enige jaren vrijwel altijd vanzelf. Laat de huid  
zoveel mogelijk met rust. Acne is vervelend 
maar onschuldig. Dokter raadplegen? - Lukt 
het met zelfzorg niet om tot een acceptabel  
resultaat te komen, of ga je zwaar gebukt  
onder acne dan kan het verstandig zijn een 
arts te raadplegen.
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Neprofarm, spin in  
het web 
Neprofarm is de brancheorganisatie van fabrikanten en impor-
teurs van zelfzorgproducten. Neprofarm staat in verbinding 
met alle relevante partijen en haar eigen achterban. Neprofarm  
behartigt de gemeenschappelijke belangen van de leden op vele  
terreinen, speelt in op de actualiteit en draagt zorg voor een  
optimaal maatschappelijk en politiek klimaat voor zelfzorg.

Missie en visie
Neprofarm behartigt de belangen van haar leden zodat kwalita-
tief hoogwaardige, veilige en effectieve zelfzorggeneesmiddelen,  
gezondheidsproducten en medische hulpmiddelen breed beschik-
baar zijn voor de consument. Uitgangspunten daarbij zijn:

•  Zelfzorg is eerste keus voor mensen die op eigen initiatief  
gezondheidsklachten wensen te behandelen en hun  
gezondheid en die van hun familie in stand wensen te  
houden. Zij zijn goed geïnformeerd en in staat om eigen  
verantwoordelijkheid voor hun gezondheid te nemen.  
Door een ruime beschikbaarheid van veilige en effectieve  
zelfzorggeneesmiddelen, voedingssupplementen en medische  
hulpmiddelen kunnen consumenten op een verantwoorde  
wijze aan zelfzorg doen wanneer, zoals en waar zij willen.

•   Zelfzorg is van fundamenteel belang bij het in stand houden  
en beschermen van de gezondheid en het welbevinden van  
de consument.

•  Zelfzorg draagt bij aan de beheersbaarheid van de kosten  
in de gezondheidszorg.

•  Een succesvolle zelfzorgindustrie schept werk, welvaart en  
welbevinden.

Ecorys-rapport:  
‘Zelfzorg; via  
empowerment tot  
zelfredzaamheid’
Zelfzorg lijkt steeds meer een essentiële rol te kunnen gaan ver-
vullen in de gezondheidszorg en heeft veel te bieden wanneer 
het gaat om het beheersbaar houden van de kosten voor de 
gezondheidszorg. Kostenbesparing door middel van zelfzorg 
past in de hele maatschappelijke context. In de politiek en door 
specialisten, huisartsen en zorgverzekeraars onderling, wordt 
veelvuldig gesproken over noodzakelijke verschuivingen van  
de dure tweede lijn naar de eerste lijn. Zelfzorg kan de oplossing 
zijn om de daarvoor benodigde ruimte bij de huisarts te creëren.

Zelfzorg draagt bij aan de  
beheersbaarheid van de kosten  
in de gezondheidszorg

Onderzoeksbureau Ecorys heeft een onafhankelijk onderzoek naar 
zelfzorg uitgevoerd in opdracht van Neprofarm. Het bijbehorende 
rapport ‘Zelfzorg; via empowerment tot zelfredzaamheid’ is op  
1 december 2011 aangeboden aan Tweede Kamerlid Anne Mulder 
(VVD) en vervolgens gestuurd naar de voltallige vaste Kamer-
commissie en uiteraard ook aan minister Schippers.

Opzet Ecorys-onderzoek
In samenwerking met het NIVEL is op basis van LINH- 
praktijkgegevens becijferd in hoeveel van de huisartscontacten 
het gaat om kleine kwalen waarbij zelfzorg mogelijk is. Deskun-
digen hebben daartoe voor een lijst met 55 klachten per klacht 
een zelfzorgscore als weegfactor vastgesteld. Deze deskundigen 
geven bijvoorbeeld hoesten een zelfzorgpercentage van 76%. 
Dat betekent dat in 76% van de gevallen hoesten prima kan 
worden aangepakt met zelfzorg en een bezoek aan de huisarts 
niet nodig is. Klachten met een zelfzorgscore van minder dan 
50% zijn bij de resultaten van het onderzoek buiten beschou-
wing gelaten. Ecorys heeft ook een kwalitatieve analyse van de 
huidige situatie gemaakt. Aan de hand van rondetafelgesprek-
ken met huisartsen, apothekers en andere stakeholders heeft  
Ecorys in beeld gebracht welke veranderingen in het gedrag  
van patiënten mogelijk zouden zijn. Het uitgevoerde onderzoek is 
innovatief omdat een wetenschappelijk gevalideerde definitie van 
kleine kwalen is ontwikkeld die aansluit bij de internationale clas-
sificatie van ziekten (ICPC). Hierdoor wordt kwantitatief en verge-
lijkend onderzoek op dit gebied mogelijk.

Eén op de acht huisartsconsulten betreft kleine kwaal
Uit het onderzoek blijkt dat huisartsen in Nederland één 
uur per dag bezig zijn met kleine kwalen die door de patiënt  
zelf opgelost hadden kunnen worden. Het aantal patiënten  dat 
voor onschuldige klachten een beroep op de huisarts doet, 
neemt bovendien snel toe. Op basis van de NIVEL-gegevens  
uit huisartspraktijken blijkt dat het in 13% van alle korte  
huisartsconsulten gaat om kleine kwalen waarbij zelfzorg  
mogelijk is. Eén op de acht consulten betreft dus een 
kwaal die door de patiënt zelf opgelost had kunnen wor-
den zonder tussenkomst van de huisarts. Dit is zoals gezegd  
een voorzichtige schatting, aangezien de klachten met een zelf-
zorgscore van minder dan 50% buiten beschouwing zijn gelaten.

Huisartsen in Nederland  
zijn één uur per dag bezig  
met kleine kwalen 



6

De drempel om met een klacht naar de huisarts te gaan wordt 
steeds lager. In de periode 2006 – 2009 is het aantal huisartscon-
tacten voor kleine klachten met maar liefst 35% gegroeid, terwijl 
het totale aantal huisartscontacten in die periode ‘slechts’ 17% 
steeg. Onderzoeksleider Arthur ten Have van Ecorys geeft aan dat 
de directe consultkosten die met deze huisartsenzorg bij kleine 
kwalen zijn gemoeid, oplopen tot bijna € 100 miljoen per jaar 
(2009). “De uitgaven aan voorgeschreven medicatie komen daar 
nog bij en schatten we op een veelvoud van dit bedrag.”

Directe consultkosten van  
huisartsenzorg bij kleine kwalen  
is bijna € 100 miljoen per jaar 

Besparingspotentieel van zelfzorg is groot
Het besparingspotentieel van zelfzorg zit niet alleen in de kosten 
van de consulten en de daarbij voorgeschreven medicatie, maar 
meer nog in de ruimte die het aan huisartsen biedt om een-
voudige ziekenhuiszorg te verlenen. Ecorys doet in het rapport 
concrete aanbevelingen aan de diverse partijen (overheid, huis-
artsen, apothekers, drogisten en zorgverzekeraars) welke maat-
regelen zij in onderlinge samenhang kunnen nemen om zelfzorg 
te stimuleren. Daarbij gaat het niet alleen om financiële prikkels, 
maar vooral om voorlichting, advisering en opleiding. Voorzit-
ter van Neprofarm, Dirk Groen, merkt hierbij op dat veel consu-
menten al zelfredzaam zijn. “Degenen die dat nog niet genoeg 
zijn, hebben een duwtje in de rug nodig om daar waar mogelijk 
en verantwoord, meer zelfzorg toe te passen. Neprofarm draagt 
hieraan al enige jaren een steentje bij met haar consumentenweb-
site www.zelfzorg.nl, en wil graag samenwerken met de andere 
partijen om consumenten en patiënten zelfredzamer te maken.” 
Alle betrokken partijen kunnen een rol spelen in het vergroten 
van de zelfredzaamheid. Samenwerking zal de effectiviteit van  
de diverse maatregelen ten goede komen en de consument goed 
begeleiden naar meer zelfmanagement.

Overheid, huisartsen, apothekers, 
drogisten en zorgverzekeraars  
kunnen door samenwerking  
een rol spelen in het vergroten  
van de zelfredzaamheid van  
consumenten

Mogelijke maatregelen om zelfredzaamheid  
te vergroten

Consumenten
1.    De parate zelfzorgkennis van consumenten  

vergroten via cursussen voor volwassenen 
2.    Verplicht onderwijs over zelfzorg voor kinderen  

van 12 tot 16 jaar
3.    Regelmatig terugkerende mediacampagnes over  

de mogelijkheden van zelfzorg 

Zorgverleners
4.    Zorgverleners opleiden tot zelfzorgcoach voor  

  ‘startende zelfzorgers’
5.    Gezamenlijke zelfzorgstandaarden van NHG en KNMP  

vaststellen met daarin de werkverdeling tussen huisarts 
 en apotheker

Zorgverzekeraars
6.    Zorgverzekeraars moeten consumentengedrag sturen  

en belonen op zelfzorg
7.   Zorgverzekeraars kunnen dit bevorderen door bijvoorbeeld  

de kosten van de zelfzorgcursussen te vergoeden
8.    Zorgverzekeraars kunnen de mediacampagne  

(mede)financieren en zo hun betrokkenheid tonen
9.    Zorgverzekeraars kunnen gedrag van zorgverleners  

beïnvloeden via zorginkoop-overeenkomsten 
10.    Pakketmaatregelen: bijvoorbeeld inperking van de  

vergoeding van zorgkosten voor aandoeningen met  
een lage ziektelast 

Steeds meer aandacht 
in politiek voor zelfzorg 
Begin november is de begroting voor 2012 van VWS behandeld. 
Diverse keren werd verwezen naar het potentieel van zelfzorg en 
er klonk een duidelijke roep om meer eigen verantwoordelijkheid.  
De overheid wil graag zelfzorg maximaal stimuleren. Het belang 
van draagvlak en bewustwording omtrent zorgkosten wordt 
steeds groter.
Ook kwam aan de orde dat meer zelfzorggeneesmiddelen zo-
als zalfjes en smeerseltjes voor relatief kleine ongemakken,  
gewoon bij de drogist te koop zouden kunnen zijn om zo 
flink te besparen op zorgkosten. Een product voor kalknagels,  
zwemmerseczeem, voetschimmel of een koortslip dat ook  
vrij verkrijgbaar is, kost door de hele gang van huisarts en de  
apotheek en vervolgens door de declaratie naar de zorg-
verzekeraar ruim € 50. Minister Edith Schippers van Volks-
gezondheid, Welzijn en Sport (VWS) gaf aan dat dit punt  
zal worden meegenomen in het onderzoek van het College voor 
zorgverzekeringen (CVZ). CVZ komt begin 2012 met een voor-
stel hoe aandoeningen met een lage ziektelast vanaf 2015 uit  
het pakket gehaald kunnen worden om jaarlijks € 1,3 miljard te 
bezuinigen.
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Minister Schippers:  
“De eenvoudige tweedelijns- 
zorg moeten wij in de eerste lijn 
gaan leveren”

Schippers: “De eenvoudige tweedelijnszorg moeten wij in de eer-
ste lijn gaan leveren. 2012 zal ik intensief gebruiken om hierover 
afspraken te maken. Ik heb de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) 
gevraagd mij erover te adviseren hoe ik de financiering kan aanpas-
sen, zodanig dat ik samenwerking kan bevorderen, dat ik innova-
tie kan bewerkstelligen en dat ik de eerste lijn kan motiveren om 
meer zorg te verlenen als dat moet, maar ook geen zorg als dat niet 
hoeft. Ook krijg ik de evaluatie van de ketenzorg en ben ik begon-
nen met het overleg met de eerstelijnsaanbieders, de patiënten en 
de verzekeraars over de vraag hoe zij dit zien en wat zij kunnen 
realiseren. De Landelijke Huisartsen Vereniging (LHV) is hiervoor 
uitgenodigd. Het zou goed zijn als zij zich bij dit overleg aansluiten. 
De huisarts is immers de spil van de eerste lijn.”

In oktober verscheen de brief ‘Zorg en ondersteuning in de buurt’ 
van de Tweede Kamer, waarin staat dat er een verschuiving plaats 
moet vinden van curatie naar preventie, van professionele zorg 
naar zelfzorg en mantelzorg, van specialistische/intramurale zorg 
naar eenvoudige/extramurale zorg.

Consumenten zijn zelf als eerste  
verantwoordelijk voor hun eigen 
gezondheid

Het wordt steeds duidelijker dat consumenten eerst zelf aan zet 
zijn. Zij zijn als eerste verantwoordelijk voor hun eigen gezondheid. 
Mensen kunnen zelf eenvoudige klachten aanpakken in plaats van 
direct een onnodig beroep op de zorg te doen.

Op de politieke agenda
AV-criterium toegevoegd
In december 2011 is de aanvulling op artikel 4.2 van de Regeling 
Geneesmiddelenwet met een zesde AV-criterium in de Staatscou-
rant gepubliceerd. Op basis van de criteria in dit artikel besluit het 
College of een geneesmiddel de AV-status (Algemene Verkoop) 
kan krijgen als:

a.  met de werkzame stof van het geneesmiddel in de Europese 
Gemeenschap of in de Verenigde Staten van Amerika ten  
minste vijf jaren ervaring is opgedaan als werkzame stof van  
een geneesmiddel dat zonder recept verkrijgbaar is;

b.  bij het gebruik van het geneesmiddel het risico op schade 
verwaarloosbaar is;

c. er geen aanwijzingen zijn voor abnormaal gebruik;
d. het aantal eenheden per verpakking relatief gering is;
e.  de verpakking en de bijsluiter waarschuwen voor mogelijk 

risicovolle situaties;
f.  de beschikbaarheid van mondeling advies van een  

drogist of apotheker niet noodzakelijk is.

Criterium f is het nieuwe AV-criterium. 

Toonbankverplichting definitief van de baan
Minister Schippers stelde bij de behandeling van het voorstel tot 
wijziging van de Geneesmiddelenwet dat de evaluatie die door  
het NIVEL is uitgevoerd, geen aanleiding geeft tot invoering van 
een toonbankverplichting voor UAD-geneesmiddelen (Uitslui-
tend Apotheek en Drogisterij) en dat de veiligheid noch de voor-
lichting hierdoor zouden verbeteren. De Kamer was het hiermee 
eens en daarmee is de discussie over de toonbankverplichting de-
finitief van de agenda.

Verkoop zelfzorggeneesmiddelen via internet wordt 
verder gereguleerd
Om illegale verkoop van receptgeneesmiddelen via internet tegen 
te kunnen gaan, is het verbod op het onbevoegd ‘ter hand stel-
len’ uitgebreid met een verbod op onbevoegd te koop aanbieden.  
Dat geldt ook voor zelfzorggeneesmiddelen. UAD-middelen  
mogen nog steeds via internet verkocht worden, mits op het mo-
ment van verkoop (online of telefonisch) een apotheker of drogist  
geraadpleegd kan worden. Op deze manier kan verantwoorde  
zorg worden geleverd via internet, zoals bedoeld in de Geneesmid-
delenwet.

NIVEL-rapport ‘Evaluatie drogist en categorie-indeling’
Tijdens het Algemeen Overleg van 25 mei 2011 zijn onder andere  
de categorie-indeling van zelfzorgmedicijnen en de meerwaarde 
van de drogist geëvalueerd. Over de indelingssystematiek werd 
nauwelijks gesproken: deze functioneert naar tevredenheid.  
De deskundigheid van het College staat daarin buiten kijf.

Nieuwe verpakkingsgrootte paracetamol
Minister Schippers had het College ter Beoordeling van Genees-
middelen (CBG) gevraagd om te bekijken of de huidige norm met 
betrekking tot de verpakkingsgrootte van paracetamol adequaat 
is, of dat er ook in de UAD-categorie een maximale verpakkings-
grootte moet worden ingevoerd. De heer Van der Veen (PvdA) 
diende een motie in om het door het NIVEL voorgestelde onder-
zoek naar omvang, oorzaken en gevolgen van verkeerd gebruik 
van zelfzorggeneesmiddelen, met name van paracetamol, te laten 
uitvoeren. Daarbij zou dan in het bijzonder de verpakkingsgrootte 
en introductie van AV moeten worden betrokken en aan het CBG 
worden gevraagd zijn beslissing over de invoering van een maxi-
male UAD-verpakkingsgrootte op te schorten. De minister heeft 
deze motie direct ontraden, omdat het NIVEL al onderzoek had 
gedaan en het College op basis daarvan heeft besloten om de ver-
pakkingsgrootte van paracetamol te verkleinen. Het NIVEL zag ook 
geen verband tussen het gestegen gebruik en het gestegen aantal 
vergiftigingen.
Uit het Jaaroverzicht 2010 van het Nationaal Vergiftigingen Infor-
matie Centrum (NVIC) bleek dat de bredere verkrijgbaarheid van 
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paracetamol door de algemene verkoop niet heeft geleid tot een 
extra toename van het aantal gemelde paracetamolvergiftigingen. 
Het aantal meldingen over paracetamol (zowel bij volwassenen als 
kinderen) was zelfs voor het eerst in lange tijd gedaald. Om het 
aantal jaarlijkse meldingen over paracetamol verder te reduceren, 
luidde het advies van het NCIV eveneens de UAD-verpakkings-
grootte van paracetamol te verkleinen.

Eind juni organiseerde het CBG een consultatiebijeenkomst met 
onder meer vertegenwoordigers van de farmaceutische industrie, 
drogisten, apothekers en de Inspectie voor de Gezondheidszorg 
(IGZ) over de verpakkingsgrootte van paracetamol in de UAD-
categorie. Partijen werden in de gelegenheid gesteld hun visie te 
geven op het voorgenomen besluit. Medio december publiceerde 
het College het definitieve besluit over de maximale verpakkings-
grootte van UAD-paracetamol: de maximale verpakkingsgrootte 
van 500 mg paracetamol is teruggebracht naar 50 stuks. Het dro-
gisterijkanaal heeft een jaar de tijd om de grotere verpakkingen uit 
te verkopen.

Maximale UAD-verpakkingsgrootte 
500 mg paracetamol is  
teruggebracht naar 50 stuks

Interacties receptgeneesmiddelen  
met zelfzorgproducten
In het NIVEL-rapport stond verder beschreven wat consumen-
ten doen wanneer ze een zelfzorggeneesmiddel naast recept-
geneesmiddelen gebruiken. Dan leest 70% van de consumen-
ten altijd de bijsluiter en informeert zich op die manier over 
mogelijke interacties. Van de overige 30% leest 21% de bijsluiter 
soms. Slechts 10% leest nooit de bijsluiter. Maar dat wil niet zeg-
gen dat deze patiënten niets doen. Integendeel. Er worden ook  
andere bronnen geraadpleegd: arts, apotheker, drogist en internet. 
Vrijwel iedereen (bijna 100%) raadpleegt ten minste één bron als 
het gaat om de combinatie van recept- en zelfzorggeneesmid-
delen. Internetgebruikers raadplegen gemiddeld zelfs vier van de 
vijf bronnen. Maar ook consumenten die niet achter de computer 
kruipen, gaan niet over een nacht ijs: zij gebruiken gemiddeld 2,3 in-
formatiebronnen. 

Vrijwel iedereen raadpleegt ten 
minste één bron bij combinatie van 
recept- en zelfzorggeneesmiddelen

Van de mensen die receptgeneesmiddelen gebruiken, zegt  
90% te weten dat het laatst gekochte zelfzorggeneesmiddel  
gebruikt mag worden in combinatie met de receptgenees-
middelen die ze voorgeschreven hebben gekregen. Om de  
risico’s op interactie te beperken, is het belangrijk om duidelijk 
vast te stellen wie verantwoordelijk is voor de communicatie  

over de interactie, dus wie de consument hierover moet  
informeren en wat het geschikte moment is om dat te doen. 
Uit de factsheet ‘Meldactie overdracht medicijnen’ van de  
Nederlandse Patiënten Consumenten Federatie  (NPCF, februari 
2011) blijkt dat meer dan de helft van de deelnemers aangeeft dat 
huisartsen of apothekers nooit vragen naar het gebruik van zelf-
zorgmiddelen (respectievelijk 56% en 64%). Eén op de drie deel-
nemers meldt wel altijd zelf het gebruik van zelfzorgmiddelen aan 
hun huisarts of medisch specialist.

Zowel de arts die het receptmiddel voorschrijft als de apothe-
ker die het middel afgeeft, kan consumenten waarschuwen 
dat er interacties mogelijk zijn tussen receptgeneesmiddelen 
en zelfzorgmiddelen of andere producten. Het is goed om 
te zien dat wanneer dat niet gebeurt, de gebruiker van zelf-
zorgproducten ook zelf zijn verantwoordelijkheid neemt. 

Medische hulpmid- 
delen: betere controle  
noodzakelijk
De Wet op de medische hulpmiddelen biedt sinds de jaren ‘90 
de mogelijkheid dat niet alleen voorwerpen (katheters, injectie-
spuiten, verbandmiddelen, krukken, et cetera), maar ook stoffen  
als medisch hulpmiddel gezien kunnen worden. In vergelijking 
met de – terecht – strenge wetgeving voor geneesmiddelen is het  
relatief eenvoudig om medische hulpmiddelen op de markt te 
brengen. Om misbruik tegen te gaan, pleit Neprofarm voor stren-
gere controle achteraf.

Voor het onderscheid tussen geneesmiddelen en medische 
hulpmiddelen is het werkingsmechanisme van het product 
bepalend. Wordt het belangrijkste effect bereikt via farmaco-
logische, immunologische of metabole werking? Dan is het 
product een geneesmiddel. Is de werking fysisch, dan betreft 
het een medisch hulpmiddel. Voorbeeld? Neusdruppels die 
xylometazoline bevatten, doen de bloedvaten en daarmee  
het neusslijmvlies slinken. Deze farmacologische werking 
maakt het tot een (zelfzorg)geneesmiddel. Neusdruppels of 
neusspray met fysiologisch zout verdunnen het taaie slijm in 
de neus. Dit is een fysiologische werking en dus gaat het hier 
om een medisch hulpmiddel. 

Geneesmiddelen en medische hulpmiddelen onderscheiden zich 
door middel van medische claims van voedingssupplementen 
en gezondheidsproducten. Tussen geneesmiddelen en medische 
hulpmiddelen is het onderscheid het werkingsmechanisme. Voor 
toelating van geneesmiddelen en medische hulpmiddelen gel-
den gescheiden wettelijke regimes. Voor laag risico-producten  
(Klasse I) – veruit de grootste groep – volstaat notificatie bij de 
autoriteiten. De producten worden voorzien van een CE-merk en 
kunnen vervolgens vrij op de Europese markt worden gebracht. 
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De verantwoordelijkheid ligt geheel bij de fabrikant. Het toezicht 
is beperkt.Voor gemiddeld risico-producten (Klasse II) is een ver-
klaring van een Europese notified body nodig over de werking en  
technische aspecten van het product.

Het is goed dat er gescheiden regimes zijn voor geneesmiddelen en 
medische hulpmiddelen. De fabrikanten en importeurs die bij Ne-
profarm zijn aangesloten, gaan hier verstandig mee om en maken 
geen oneigenlijk gebruik van de liberale wetgeving en het beperkte 
toezicht; zij brengen hun producten alleen als medisch hulpmid-
del op de markt als deze daadwerkelijk in die categorie thuishoren.
Neprofarm signaleert echter in toenemende mate misbruik van 
het beperkte toezicht; steeds meer fabrikanten zetten producten 
met medische claims als medisch hulpmiddel in de markt. Vaak 
gebeurt dit bij gezondheidsproducten en cosmetica. Neprofarm 
pleit voor een beter toezicht om fabrikanten en importeurs die 
het minder nauw met de regels nemen, een halt toe te roepen om 
te voorkomen dat consumenten worden misleid door onterechte 
claims en misleidende informatie.

Neprofarm pleit voor beter  
toezicht om fabrikanten en  
importeurs die het minder  
nauw met de regels nemen,  
een halt toe te roepen



Hoofdpijn - Bijna iedereen heeft weleens last 
van hoofdpijn. Meestal duurt hoofdpijn maar 
kort. Je kunt eventueel een pijnstiller gebrui-
ken. Hoofdpijn is vaak het gevolg van (spier)-
spanning, of een bijverschijnsel van griep of 
verkoudheid. Dokter raadplegen? - Als de 
pijn niet overgaat of terug blijft komen, of als 
er eveneens sprake is van oogklachten, bij-
holteontsteking, allergieën, hersenschudding, 
nekstijfheid, sufheid, verlammingen.



Koortslip - Wordt veroorzaakt door een on-
schuldig maar hardnekkig virus: Herpes  
Simplex. Een koortslip is zeer besmettelijk. 
Baby’s kunnen er erg ziek van worden. De 
blaasjes bevatten waterig of gelig vocht en zijn 
vaak pijnlijk en branderig. Na een paar dagen 
drogen de blaasjes vanzelf in en vormen zich 
korstjes. Zo’n tien dagen later zijn de lippen 
weer genezen. Dokter raadplegen? -  Je kunt 
dit prima zelf behandelen. Alleen als de koorts-
lip na twee weken nog niet is verdwenen of 
als de ontsteking zich uitbreidt, is het verstan-
dig om naar de huisarts te gaan.



Waterpokken - Kinderziekte veroorzaakt door 
een virus. Begint vaak met lichte koorts en 
kleine rode bultjes. Deze worden na enkele  
dagen met vocht gevulde blaasjes. Als de 
blaasjes indrogen, is de ziekte voorbij. Het 
is vaak prettig de jeuk te verlichten. Dokter 
raad plegen? - Waterpokken genezen vanzelf 
zonder medicijnen. Een behandeling door de 
huisarts is daarom niet noodzakelijk. Als het 
kind jonger is dan drie maanden, als de wond-
jes geïnfecteerd raken of als er sprake is van 
hoge koorts of sufheid, neem dan wel contact 
op met de huisarts.



Zwemmerseczeem - Ander woord voor voet-
schimmel. Geïrriteerde, schilferende huid  
onder en opzij van de voeten en tussen de  
tenen. Soms ontstaan er blaasjes, vaak jeukt  
het. Om voetschimmel te voorkomen, is goede  
hygiëne belangrijk. Was elke dag de voe-
ten met koud water, droog ze overal goed af. 
Dokter raadplegen? - Met voetschimmel hoef  
je niet naar de huisarts. Er zijn diverse zalven 
verkrijgbaar. Vaak zijn dan de verschijnselen  
helemaal verdwenen na één tot twee maanden.
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Aandeel

Bron: IMS Health

Zelfzorgmarkt in 2011
Neprofarm publiceert ieder voorjaar de cijfers over en ontwikkelingen in de Nederlandse zelfzorgmarkt van het voorgaande jaar. Hierbij 
wordt naast de ontwikkelingen binnen de productgroepen en de verkoopkanalen, ook een uitsplitsing naar verkoopkanaal gemaakt. 
Bovendien wordt de Nederlandse markt in Europees perspectief geplaatst.

Productgroepen
De markt voor zelfzorggeneesmiddelen en gezondheidsproducten in 2011 (in miljoen euro op consumentenprijsniveau) en groei ten 
opzichte van 2010, uitgesplitst naar de meest verkochte productgroepen:

Producten voor de luchtwegen 139.4   3,5%
Vitamines/mineralen 135.1   3,7%
Producten tegen pijn 132.1   1,9%
Producten voor huid en haar 70.6   2,5%
Spijsverteringspreparaten 55.4   3,1%
Urogenitale zorg en voortplanting 31.5 10,5%
Overigen 132.3   5,7%

Totaal zelfzorgmarkt 696.4   3,8%

Verkoopkanalen
De markt voor zelfzorggeneesmiddelen en gezondheidsproducten in 2011 (in miljoen euro op consumentenprijsniveau)  
en groei ten opzichte van 2010, uitgesplitst naar verkoopkanalen:

 Aantal  Omzet  Groei
Drogisterijen 
Zelfstandige drogisterij 1.197  198.1 -3,2%   
Ketendrogisterij 1.968  326.1 7,5%

Totaal drogisterijen 3.165  524.2  3,2%

Apotheken
Zelfstandige apotheek 1.529  73.5 4,4%
Ketenapotheek 463  31.0 -1,8%

Totaal apotheken 1.992  104.5  2,5%
 
Supermarkten 3.147*  67.7  10,8%
 
Totaal aantal verkooppunten 8.304 696.4 3.8%

75,3%

15,0%

9,7%

*  Alle 3.791 supermarkten mogen AV-geneesmiddelen en gezondheidsproducten verkopen. 3.147 supermarkten verkopen daadwerkelijk  
AV-geneesmiddelen. 682 supermarkten hebben een gediplomeerde drogist in dienst en mogen daarom ook UAD-geneesmiddelen  
verkopen. Alle overige supermarkten verkopen voornamelijk gezondheidsproducten (voedingssupplementen). De ongeveer 250  
benzinestations die AV-geneesmiddelen verkopen, zijn niet in de tabel opgenomen. 

Bron: IMS Health
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Drogisterijen
Omzet drogisterijen in zelfzorggeneesmiddelen en gezondheidsproducten in 2011 (in miljoen euro op  
consumentenprijsniveau) en groei ten opzichte van 2010, uitgesplitst naar de meest verkochte productgroepen:

Vitamines/mineralen 107.4  2,4% 
Producten tegen pijn 97.7 -0,1%
Producten voor de luchtwegen  96.2 1,9%
Producten voor huid en haar 51.7 2,2%
Spijsverteringspreparaten 38.0  2,5%
Urogenitale zorg en voortplanting 27.1  11,3%
Overigen 106.2 7,3%

Totaal omzet drogisterijen 524.2 3,2%

Apotheken
Omzet apotheken in zelfzorggeneesmiddelen en gezondheidsproducten in 2011 (in miljoen euro op consumentenprijsniveau)  
en groei ten opzichte van 2010, uitgesplitst naar de meest verkochte productgroepen:

Producten voor de luchtwegen 23.3 6,1%
Producten tegen pijn 19.5 4,5%
Producten voor huid en haar 14.1 0,6%
Vitamines/mineralen 12.8 2,3%
Spijsverteringspreparaten 9.8 2,7%
Urogenitale zorg en voortplanting 4.0 5,8%
Overigen 21.0 -2,3%

Totaal omzet apotheken 104.5 2,5%

Deze apotheekomzet is exclusief de afleveringen op doktersrecept. De receptomzet in niet-receptplichtige geneesmiddelen  
was in 2011 circa 75 miljoen euro.

Bron: IMS Health

Bron: IMS Health

Bron: IMS Health

 Aantal  Omzet  Groei
Drogisterijen 
Zelfstandige drogisterij 1.197  198.1 -3,2%   
Ketendrogisterij 1.968  326.1 7,5%

Totaal drogisterijen 3.165  524.2  3,2%

Apotheken
Zelfstandige apotheek 1.529  73.5 4,4%
Ketenapotheek 463  31.0 -1,8%

Totaal apotheken 1.992  104.5  2,5%
 
Supermarkten 3.147*  67.7  10,8%
 
Totaal aantal verkooppunten 8.304 696.4 3.8%

Supermarkten
Omzet supermarkten in zelfzorggeneesmiddelen en gezondheidsproducten in 2011 (in miljoen euro op consumentenprijsniveau) en 
groei ten opzichte van 2010, uitgesplitst naar de meest verkochte productgroepen:

Producten voor de luchtwegen 19.8 8,4%
Producten tegen pijn 14.9 12,6%
Vitamines/mineralen  14.9 15,4%
Spijsverteringspreparaten 7.7 6,5%
Producten voor huid en haar 4.9 12,7%
Stoppen met roken 1.4 7,7%
Overigen 4.2 8,4%

Totaal omzet supermarkten 67.7 10,8%
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Zwitserland 
€ 100  /  18%

Ierland
€ 61  /  12%

België
€ 58  /  14%

Finland
€ 57  /  12%

Zweden
€ 49  /  12%

Noorwegen
€ 54  /  12%

Duitsland
€ 54  /  11%

Denemarken
€ 45  /  15%

Nederland*
€ 41  /  11%

Groot-Brittannië
€ 44  /  13%

Oostenrijk
€ 37  /  13%

Frankrijk 
€ 30  /  6%

Spanje 
€ 37  /  8%

Portugal
€ 26  /  8% Italië

€ 27  /  9%

Zelfmedicatie in Europa
Uitgaven in euro’s aan zelfmedicatie / zelfzorg per hoofd van de bevolking en omzetaandeel zelfmedicatie / zelfzorg in  
de totale farmaceutische markt:

*  Voor Nederland zijn de zelfzorguitgaven aan gezondheidsproducten inbegrepen. Voor de andere landen 
betreft het vrijwel uitsluitend zelfmedicatie / zelfzorggeneesmiddelen. Bron: AESGP juni 2011
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Apotheekdichtheid in Europa
Apotheekdichtheid in Europa en de rol van drogisterijen in de verkrijgbaarheid van zelfzorggeneesmiddelen in Nederland:

*  De circa 682 supermarkten met een gediplomeerde drogist zijn in deze berekening  
meegenomen, aangezien zij ook UAD-geneesmiddelen mogen verkopen. Bron: AESGP juni 2011

AAntAl  
Apotheken /

1.000.000
inwoners

345

Frankrijk

Aantal apotheken 22.462

km2 / apotheek 28

AAntAl  
Apotheken /

1.000.000
inwoners

149

oostenrijk

Aantal apotheken 1.252

km2 / apotheek 67

AAntAl  
Apotheken /

1.000.000
inwoners

253

portugal

Aantal apotheken 2.693

km2 / apotheek 34

AAntAl  
Apotheken /

1.000.000
inwoners

313

ierland

Aantal apotheken 1.400

km2 / apotheek 50

AAntAl  
Apotheken /

1.000.000
inwoners

139

noorwegen

Aantal apotheken 682

km2 / apotheek 475

AAntAl  
Apotheken /

1.000.000
inwoners

225

Zwitserland

Aantal apotheken 1.750

km2 / apotheek 24

AAntAl  
Apotheken /

1.000.000
inwoners

470

België

Aantal apotheken 5.098

km2 / apotheek 6

AAntAl  
Apotheken /

1.000.000
inwoners

203

Groot-Brittanië

Aantal apotheken 12.612

km2 / apotheek 19

AAntAl  
Apotheken /

1.000.000
inwoners

287

italië

Aantal apotheken 17.371

km2 / apotheek 17

AAntAl  
Apotheken /

1.000.000
inwoners

nederland

Aantal apotheken 1.992

km2 / apotheek 21

120

AAntAl  
Apotheken /

1.000.000
inwoners

452

spanje

Aantal apotheken 21.165

km2 / apotheek 24

AAntAl  
Apotheken /

1.000.000
inwoners

151

Finland

Aantal apotheken 811

km2 / apotheek 375

AAntAl  
Apotheken /

1.000.000
inwoners

264

Duitsland

Aantal apotheken 21.580

km2 / apotheek 17

AAntAl  
verkooppunten /

1.000.000
inwoners

nederland

Aantal apotheken en drogisterijen* 5.839

km2 / verkooppunt 8

352



Verkoudheid - Ontsteking van het slijmvlies 
van de neus of de bijholtes. Typische  ver-
schijnselen: verstopte neus, niezen, keel-
pijn, hoesten, soms wat verhoging of koorts,  
oorpijn of hoofdpijn. Dokter raadplegen? - 
Verkoudheid wordt veroorzaakt door een  
virus. Meestal is het binnen een week over. 
Neusdruppels of neusspray verminderen  
de zwelling van het slijmvlies waardoor je  
gemakkelijker kunt ademhalen. Ga naar de 
huisarts als je langer dan vijf dagen koorts 
(meer dan 38°C) hebt, bij sufheid of als je  
benauwd bent of piepend ademt.



Kalknagel - Geel of wit gekleurde nagel met 
een verdikte, brokkelige structuur. Wordt 
ook wel schimmelnagel genoemd. De ver-
oorzaker is een schimmel. Een kalknagel is 
onschuldig. Dokter raadplegen? - Als je een 
kalknagel hebt, kun je antischimmelnagellak, 
kalknagelolie of speciale stiften gebruiken.  
Je brengt het middel dagelijks of meerdere  
keren per dag aan op de besmette nagel en 
het nagelbed. Volhouden is een must.
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Artikel 13-claims
Er zijn steeds meer levensmiddelen en gezondheidsproducten 
met gezondheidsclaims. In het verslagjaar heeft de European Food 
Safety Authority (EFSA) de beoordeling van zes batches met in 
totaal 2.758 zogenaamde artikel 13-claims afgerond. De Europese 
claimsverordening geeft de consument extra bescherming tegen 
inferieure producten en valse beloftes. Alleen wetenschappelijk 
getoetste claims mogen worden gebruikt, de claims moeten bo-
vendien begrijpelijk zijn voor de consument en de consument mag 
niet worden misleid. Neprofarm staat hier volledig achter. De con-
sument kan nog bewuster een keuze maken bij de aanschaf van 
voedingsmiddelen en gezondheidsproducten en in heel Europa 
gelden dezelfde regels.

De Europese claimsverordening 
geeft de consument extra bescher-
ming tegen inferieure producten 
en valse beloftes

De Europese Commissie heeft besloten om een splitsing te 
maken tussen botanicals en non-botanicals. Dat betekent 
dat claims die betrekking hebben op plantaardige stoffen 
(1.548) pas door de EFSA worden geëvalueerd wanneer de 
Europese Unie (EU) er een standpunt over heeft ingenomen. 
Plantaardige stoffen worden namelijk vaak ook in genees-
middelen gebruikt, waardoor het onderscheid tussen medi-
cijn of voedingssupplement moeilijker te bepalen is.

Veel van de ingediende claims werden negatief beoordeeld. Soms 
vanwege onvoldoende kwaliteit van de ingediende informatie of 
omdat de stof niet voldoende duidelijk was gekarakteriseerd, maar 
ook omdat er geen duidelijk gezondheidsbevorderend effect werd 
bewezen of omdat er een gebrek was aan betrouwbaar onderzoek 
met mensen.

Voor sommige producenten en leveranciers zal de Europese 
claimsverordening dan ook grote gevolgen hebben. Als een  
ingediende claim wordt afgewezen, mag de claim niet meer  
worden gebruikt, tenzij de samenstelling van het product wordt 
aangepast zodat de gebruikte claim wel echt wetenschappelijk  
onderbouwd is.

Op 5 december 2011 is tijdens een vergadering van de  
Europese Commissie en vertegenwoordigers van alle lidstaten een 
positieve opinie uitgebracht over de voorgestelde lijst met 222 
claims. Vervolgens is de maatregel overgedragen aan het Europees 
Parlement dat zich daar drie maanden over mag buigen. Eerst 
moest de lijst nog vertaald worden in alle officiële talen van de EU. 
Na afronding van dat besluitvormingstraject wordt het officieel 
gepubliceerd en gaat de overgangstermijn in. Producten met afge-
wezen claims kunnen dan nog zes maanden op de markt blijven.
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Neprofarm werkt in Nederland samen met de Federatie  
Nederlandse Levensmiddelen Industrie (FNLI), het Centraal  
Bureau Levensmiddelenhandel (CBL, supermarktorganisaties)  
en brancheorganisatie Natuur- & gezondheidsProducten Ne-
derland (NPN) de goedgekeurde claims verder uit op dezelfde 
manier als de Indicatieve Lijst van de Keuringsraad Openlijke 
Aanprijzing Geneesmiddelen (KOAG) en de Keuringsraad Aan-
prijzing Gezondheidsproducten (KAG). Door deze samenwer-
king en het maken van uniforme afspraken komen er gelijke nor-
men voor levensmiddelen en voedingssupplementen. Normen 
die gelden voor alle producten waarvoor gezondheidsclaims 
worden gemaakt. Het is de bedoeling dat ook de overheid en 
andere toezichthouders zich aan deze normen committeren. 

Homeopathica met  
indicatie: Rinileen- 
bezwaarprocedure
De uitkomst van dit proces dat sinds begin 2008 loopt, zal  
bepalen of het mogelijk blijft om indicaties op verpakkingen  
van homeopathische geneesmiddelen te vermelden. Deze  
bezwaarprocedure Rinileen fungeert namelijk als proefproces voor 
alle homeopathische geneesmiddelen met indicatie.
Op 16 september 2010 behandelde de Rechtbank Alkmaar het 
beroep van VSM Geneesmiddelen bv tegen de afwijzing van 
het bezwaar tegen het besluit van het CBG. Daarbij was duide-
lijk dat beide partijen graag aan het Europese Hof de vraag wil-
len voorleggen hoe Richtlijn 2001/83-EG in dit geval moet wor-
den uitgelegd. De uitspraak van de Rechtbank Alkmaar volgde op  
18 november, zonder dat er prejudiciële vragen aan het Euro-
pese Hof waren gesteld. Het bezwaar tegen de intrekking van  
de handelsvergunning werd zoals verwacht afgewezen.  
De volgende stap in deze procedure was dan ook een beroep  
bij de Raad van State.

De bezwaarprocedure Rinileen 
fungeert als proefproces voor alle 
homeopathische geneesmiddelen 
met indicatie

De zitting van de afdeling Bestuursrecht van de Raad van State 
heeft 8 augustus 2011 plaatsgevonden. Naar aanleiding van de 
pleidooien stelden de drie staatsraden (rechters) een groot aantal 
fundamentele vragen, waardoor de kwestie goed werd behandeld. 
De vragen betroffen zowel de inhoud en strekking van de diverse 
artikelen van Richtlijn 2001/83-EG, als de onmogelijkheid en onre-
delijkheid om klinisch onderzoek te doen naar de therapeutische 
indicaties van homeopathische geneesmiddelen.
Ook werd gekeken naar de regelingen in andere Europese  
landen: de disclaimerteksten die in andere landen gehanteerd 

worden zouden strijdig zijn met de Europese richtlijn, zo stelde 
de advocaat van het CBG. Ook bleek dat in geen enkele Europese 
werkgroep of ander overlegorgaan weleens met elkaar hierover 
gesproken is. Homeopathische geneesmiddelen met indicatie  
worden in alle landen waar ze bestaan volgens een op artikel 16.2 
gebaseerde regeling toegelaten.

In plaats van een uitspraak te doen, kondigde de Raad van  
State eind oktober aan dat op 16 januari 2012 nog een tweede  
zitting wordt gehouden, met de bedoeling nadere informatie in te  
winnen bij de minister van VWS.

Consumentengedrag
In het verslagjaar heeft Neprofarm onderzoek laten uitvoeren on-
der consumenten. Daarbij stelden wij drie kernvragen: hoe vaak 
hebben consumenten last van eenvoudige gezondheidsklachten, 
welke zijn dat en hoe gaan ze daar vervolgens mee om? In 1995 
heeft Neprofarm al eens eerder een dergelijk onderzoek uitgevoerd. 
Dit nieuwe onderzoek bood dus de mogelijkheid om na te gaan 
of en zo ja, welke veranderingen er hebben plaatsgevonden. Bo-
vendien is het onderzoek gebruikt door Ecorys om de consument 
in het onderzoek (zie pagina 5) te kunnen betrekken. Kennis over 
de mate waarin consumenten last hebben van klachten en wat ze 
eraan doen, is essentieel om consumentenvoorlichting effectief te 
kunnen laten zijn.

Onderzoeksbureau Synovate heeft dit onderzoek uitgevoerd on-
der ruim 800 volwassenen en 250 ouders van (jonge) kinderen. 
Globaal genomen zijn er drie belangrijke redenen waarom mensen 
naar de huisarts gaan: de klacht houdt te lang aan, men wil graag 
gerustgesteld worden of men wil dat de arts een receptgeneesmid-
del voorschrijft. Aandoeningen waarmee volwassenen vaak naar 
de huisarts gaan, zijn spier- of gewrichtspijn, rugpijn, maagpijn, 
nervositeit, vermoeidheid, hooikoorts of een andere allergie, en 
verstopping. Daarnaast komt een droge of schilferige huid bij veel 
volwassenen voor, net als zwemmerseczeem.

Bij kinderen ziet de lijst van eenvoudige gezondheidsklachten 
er anders uit. Daar staat neusverkoudheid bovenaan als meest 
voorkomende klacht, gevolgd door hoesten en snij- en schaaf-
wonden. Dit zijn echter klachten waarvoor men niet zo vaak 
naar de huisarts gaat. Voor oorpijn, hooikoorts of een andere  
allergie, verstopping en droge/schilferige huid maken ouders vaak 
wel een afspraak met de dokter. Deze schrijft bij die aandoeningen 
volop receptgeneesmiddelen uit. Opvallend is dat diverse ouders 
die met hun kind voor hooikoorts of huidklachten naar de huisarts 
zijn geweest, aangeven die klachten in de toekomst zelf te willen 
oplossen.
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Diverse ouders die met hun kind 
voor hooikoorts of huidklachten 
naar de huisarts zijn geweest, geven 
aan die klachten in de toekomst 
zelf te willen oplossen

Consumentenonderzoeken vergeleken: geen grote 
veranderingen
Vergeleken met het laatste consumentenonderzoek is er niet heel 
veel veranderd in de top zes van meest voorkomende klachten. In 
1995 bestond die uit hoofdpijn, spier- en gewrichtspijn, hoesten, 
neusverkoudheid, griep en jeuk/last van insectenbeten. Vijftien jaar 
later staan de eerste vier nog altijd boven aan de ranglijst. Griep 
en jeuk/last van insectenbeten zijn echter uit de top zes verdwe-
nen. Zij maakten plaats voor rugpijn (vijf) en zwakte/vermoeidheid 
(zes). De aard en de frequentie van de klachten van toen en nu 
komt redelijk met elkaar overeen.
Opvallend is dat in die vijftien jaar ook relatief weinig is veranderd  
in het voorschrijfgedrag van artsen: bij eenvoudige klachten schrij-
ven ze nog steeds regelmatig receptgeneesmiddelen voor. En dat 
is jammer, want vaak zijn die klachten ook met zelfzorgmiddelen 
te verhelpen.

In vijftien jaar is weinig veranderd  
in voorschrijfgedrag van artsen

Hoewel hoofdpijn en neusverkoudheid het meest voorkomen, zijn 
dit niet de klachten waar mensen ook het meeste hinder van heb-
ben. Dat is namelijk rugpijn. Bij kinderen is dat oorpijn. Ook spier- 
en gewrichtspijn scoren hoog. De klacht rugpijn komt veel voor én 
mensen hebben er veel last van.

Toch een recept voor een zelfzorgklacht
In 2009 schreven huisartsen aan mensen met hoestklachten,  
de meest voorkomende zelfzorgklacht in de huisartsprak-
tijk, bijna 1,5 miljoen keer een geneesmiddel voor, zo blijkt uit 
het NIVEL-onderzoek van november 2011 ‘Kleine kwalen in 
de huisartspraktijk’. De hoestprikkeldempende middelen die 
worden voorgeschreven zijn ook zonder recept verkrijgbaar  
bij apotheker en drogist.

Zelfzorggeneesmiddelen moeten mensen zelf betalen, maar 
vaak is dat ook het geval als men geneesmiddelen van de 
huisarts voorgeschreven krijgt. De kosten van die medicatie 
vallen namelijk onder het eigen risico van de zorgverzeke-
ring. Alleen de kosten van de huisarts zelf zijn daarvan uit-
gezonderd. Iemand die niet chronisch ziek is, maar alleen 
af en toe geneesmiddelen via de huisarts gebruikt, betaalt 
de voorgeschreven medicatie daardoor toch helemaal zelf. 
Door de apotheekkosten die er bij receptgeneesmiddelen 
nog bijkomen (€ 11,48 bij een eerste uitgifte) zijn de kos-
ten voor receptgeneesmiddelen via het eigen risico meestal 
zelfs hoger dan de aanschaf van een vergelijkbaar zelfzorg-
geneesmiddel.

Door de apotheekkosten zijn  
receptgeneesmisddelen via het  
eigen risico meestal duurder dan een 
vergelijkbaar zelfzorggeneesmiddel

Zelfzorg.nl: verbeterde 
informatie voor  
de consument
In juni van het verslagjaar is de vernieuwde website Zelfzorg.nl 
gelanceerd. De site heeft een nieuwe look and feel en inhoude-
lijk zijn er enkele wijzigingen doorgevoerd. De website voorziet 
in de behoefte van de zelfredzame consument om te weten wat 
een gezondheidsklacht inhoudt, wat je daar zelf aan kunt doen 
en wanneer het nodig is om naar een dokter te gaan. Van bijna 
duizend zelfzorgproducten is uitgebreide informatie opgeno-
men over onder andere gebruik, samenstelling en dosering. Bo-
vendien is bij alle geneesmiddelen de originele bijsluiter opge-
nomen. De overige informatie is gebaseerd op de standaarden  
van huisartsen, apothekers en drogisten.

Zelfzorg.nl voorziet in de behoefte van de zelfredzame con-
sument. Zelfzorg.nl geeft aan wat een gezondheidsklacht 
inhoudt, wat je daar zelf aan kunt doen en wanneer het no-
dig is om naar een dokter te gaan.

Naast de nieuwe vormgeving zijn enkele nieuwe onderdelen aan 
de website toegevoegd. Op de homepage staat nu bijvoorbeeld 
de zelfzorg top vijf : de vijf eenvoudige gezondheidsklachten waar 
het meest op gezocht wordt. Andere belangrijke wijzigingen be-
vinden zich aan de achterkant van de site. De pagina’s zijn zodanig 
opgezet dat ze optimaal door Google en andere zoeksites worden 
herkend en gevonden. Dit laatste is van groot belang, want uit de 
statistieken blijkt dat 88% van de bezoekers via een zoekmachine 



Droge huid - Veroorzaakt jeuk en dat geeft 
aanleiding tot krabben. Droge huid kan ook 
duiden op eczeem. Factoren als voeding, 
huisstof en huidverzorging kunnen een rol 
spelen. Vaak is het voldoende om de huid in  
te smeren met een vochtinbrengende zalf.  
Dokter raadplegen? - Wordt de huid roder 
en onrustiger en krijg je meer klachten, dan 
kan de dokter bepalen of en hoe er iets aan 
gedaan kan worden.



Schaafwond - Maak de schaafwond en de 
huid eromheen goed schoon met lauwwarm 
water op een gaasje of onder stromend water. 
De huid rondom de wond desinfecteren.  
Dokter raadplegen? - Bij grote schaafwonden 
is het verstandig om naar de huisarts te gaan, 
zeker als er veel straatvuil in zit. Eventueel is 
namelijk een tetanusprik nodig. Ga ook naar 
de dokter als de wond rood en dik wordt.
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op de site terechtkomt. Het belangrijkste doel van de herzieningen 
is dat de informatie op Zelfzorg.nl nog beter gevonden wordt. Op 
Zelfzorg.nl kunnen mensen eerst kijken wat hun klacht precies in-
houdt en of het nodig is om naar een dokter te gaan, of dat ze zelf 
iets kunnen doen.

Zelfzorg.nl wordt goed bezocht en mag zich verheugen in een 
groeiende belangstelling: in 2011 werd de site 1,1 miljoen keer be-
zocht. Gemiddeld blijven bezoekers 1,5 à 2 minuten op de site. 
Opvallend is dat het bezoek met behulp van mobieltjes en tablets 
enorm gestegen is, ruim 30% van de bezoekers komt op de site met 
behulp van een mobiel apparaat. 
Ook de Zelfzorg-app, waarmee consumenten met hun smart-
phone de streepjescode van een zelfzorg(genees)middel kunnen 
scannen en vervolgens de originele bijsluiter kunnen raadplegen, 
is zeer populair.

In 2011 werd Zelfzorg.nl  
1,1 miljoen keer bezocht en ook  
de Zelfzorg-app is zeer populair

Bijsluiterwoordenboek.nl: 
voor betere bijsluiters
De website www.bijsluiterwoordenboek.nl, eveneens een initiatief 
van Neprofarm, bestaat ruim een jaar en wordt inmiddels door 
gemiddeld 11.500 unieke bezoekers per maand geraadpleegd.
Uit TNS NIPO-onderzoek bleek dat 43% van de Nederlanders 
soms enkele woorden of zinnen in bijsluiters niet begrijpt. Dat 
was reden voor Zelfzorg.nl om Bijsluiterwoordenboek.nl te lance-
ren; de informatie in de bijsluiter is immers van groot belang voor 
veilig en effectief gebruik van zelfzorgmiddelen. De zoekopdrach-
ten bieden een helder inzicht in de woorden die gebruikers van 
zelfzorggeneesmiddelen als moeilijk ervaren. De informatie uit de 
statistieken deelt Neprofarm met de producenten van zelfzorgge-
neesmiddelen, die daarmee hun bijsluiters kunnen verbeteren. Zo 
heeft de fabrikant de aanduiding ‘orodispergeerbare tablet’ die van 
overheidswege verplicht is, verduidelijkt met ‘instant smelttablet’.

De zoekopdrachten bieden  
helder inzicht in welke woorden  
in bijsluiters gebruikers als  
moeilijk ervaren

Top vijf moeilijke woorden in bijsluiters
Het woord ‘orodispergeerbaar’ wordt veruit het meest gezocht.  
De top vijf moeilijke woorden bestaat verder uit de volgen-
de woorden: dispergeerbaar, keratolytisch effect, vochtre-
tentie en antiflogistica. Gebruikers kunnen het verzoek doen 
om een woord dat zij moeilijk vinden en dat nog niet in het 
woordenboek voorkomt, op te laten nemen. De inhoud van  
het woordenboek groeit zodoende met de behoefte van de ge-
bruikers mee. Om veel consumenten in staat te stellen deze 
ondersteuning bij het lezen van bijsluiters te gebruiken, kan  
Bijsluiterwoordenboek.nl gemakkelijk op andere websites worden 
opgenomen. Zo is het bijsluiterwoordenboek inmiddels terug te 
vinden bij diverse internetdrogisterijen en op gezondheidswebsites. 

Ons kwartaalblad:  
Z3 ZelfZorg Zaken
Z3 ZelfZorg Zaken is het kwartaalblad waarmee Neprofarm inzage 
geeft in kwesties rond zelfzorg en zelfzorgmedicatie. Het blad in-
formeert de lezer over (nieuwe) regelgevingen en trends op het 
gebied van zelfzorg, ontwikkelingen in Nederland en Europa en 
meningen van andere belanghebbenden en betrokkenen. De con-
sument staat hierbij centraal.

Het eerste nummer van 2011 stond in het teken van de apotheek. 
“Apotheken hebben steeds meer oog voor zelfzorgmiddelen”, zegt 
voorzitter Jan Smits van de Koninklijke Nederlandse Maatschap-
pij ter bevordering der Pharmacie (KNMP) in een interview. Ne-
profarm constateert dat apotheken steeds toegankelijker worden 
voor de consument en dat er in de apotheek steeds meer zelfzorg-
artikelen vóór de balie te vinden zijn. Een goede zaak.

In de apotheek zijn steeds  
meer zelfzorgartikelen te  
vinden vóór de balie  

In de tweede uitgave van 2011 werd het consumentenonderzoek 
naar doktersbezoek bij eenvoudige gezondheidsklachten aange-
kondigd. Vooruitlopend op de resultaten legden wij gezondheids-
econoom Marc Pomp een aantal vragen over dit onderwerp voor.

Het belang van goede voorlichting en juiste informatieverstrek-
king liep als een rode draad door de septemberuitgave van Z3. 
Keuringsraad-directeur Janine Galjaard benadrukte het belang 
van eerlijke reclame. Op pagina 20 van dit verslag leest u over de 
extra bescherming voor consumenten doordat producenten en 
leveranciers alleen nog maar wetenschappelijk getoetste gezond-
heidsclaims mogen gebruiken. Verder publiceerden we de resul-
taten uit ons consumentenonderzoek naar huisartsenbezoek bij 
eenvoudige gezondheidsklachten. Daar blijkt veel te winnen wan-
neer de consument nog beter wordt voorgelicht over eenvoudige 
gezondheidsklachten. Informatie neemt onzekerheid weg, zodat 



Oorpijn - Wordt meestal veroorzaakt door 
oorontsteking. De pijn kan samengaan met 
koorts, hangerigheid, huilen en gebrek aan 
eetlust. Zout water, neusdruppels of neus-
spray verminderen de druk op het trommel-
vlies en een paracetamol helpt tegen de pijn. 
Dokter raadplegen? - Een gewone oorontste-
king bij een gezond kind kan geen kwaad en is 
binnen drie dagen over. Neem contact op  
met de huisarts als het kind jonger is dan zes 
maanden of wanneer een kind jonger dan 
twee langer dan een dag oorpijn heeft.



27

mensen meer klachten zelf kunnen oplossen met zelfzorg. Dat 
is prettiger voor de consument, het leidt tot minder gebruik van  
receptgeneesmiddelen en het voorkomt onnodig doktersbezoek.

In het laatste nummer van Z3 zwaaide de voorzitter van Nepro-
farm, Nico Alberts, af. Hij stond aan de wieg van Neprofarm en 
heeft zijn functie als voorzitter gedurende tien jaar met veel plezier 
uitgeoefend. Er was ook aandacht voor de behandeling van de be-
groting van VWS en we trokken aan de bel wat betreft de onder-
bouwing en aanprijzing van medische hulpmiddelen.

Kort nieuws
In elk verslagjaar zijn er veel zaken die om aandacht vragen.  
De grote, allerbelangrijkste ontwikkelingen belichten we uitgebreid 
in dit jaarverslag. Maar er speelde in 2011 veel meer in de branche. 
Een klein overzicht.

Vergoeding maagzuurremmers
In 2011 werd besloten dat de vergoeding van maagzuurremmers 
per 1 januari 2012 wordt beperkt tot chronisch gebruik. Een ver-
goeding is vanaf deze datum uitsluitend voor een verzekerde die 
‘blijkens het voorschrift langer dan zes maanden op het genees-
middel is aangewezen en voor wie het geneesmiddel is voorge-
schreven ter behandeling van een chronische aandoening, tenzij 
het betreft een voor de verzekerde nieuwe medicatie.’ 
Deze maatregel was volgens minister Schippers noodzakelijk om 
de tekorten in de zorgbegroting binnen de perken te houden. In 
het basispakket van de ziektekostenverzekering zijn daarnaast nog 
andere zaken geschrapt, zoals de vergoeding van hulp voor het 
stoppen met roken en dieetadvisering.

Nieuwe dosering vitamine K
Op advies van de Gezondheidsraad is de dosering van vitamine 
K voor pasgeboren baby’s die borstvoeding krijgen, gewijzigd. De 
aanbevolen dagdosering vitamine K vanaf dag acht is verhoogd 
van 25 naar 150 microgram. Er waren aanwijzingen dat een speci-
fieke groep zuigelingen onvoldoende wordt beschermd bij de eer-
der geldende dosering. Het gaat om kinderen met een gestoorde 
vetopname, waardoor vitamine K minder goed wordt opgeno-
men. Jaarlijks krijgen ongeveer vijf van deze zuigelingen ernstige 
bloedingen. Het advies geldt nu voor alle zuigelingen omdat nog 
niet goed is op te sporen welke van hen extra risico lopen.

Parallelimport
Geneesmiddelen mogen alleen op de markt komen als ze zijn gere-
gistreerd door het CBG. Die beoordeelt de balans werkzaamheid/
risico’s en kwaliteit. Voor zelfzorg geldt hetzelfde als voor receptge-
neesmiddelen. Volgens de definitie van het CBG is parallelimport 
het ‘importeren, en vervolgens in Nederland in de handel brengen, 
van een elders in de EU of European Environment Agency (EEA) 
geregistreerd geneesmiddel, terwijl dit geneesmiddel ook reeds 
in Nederland is geregistreerd.’ Een parallelimporteur kan dit doen 
vanwege economische redenen (bijvoorbeeld wanneer de prijs van 
het geneesmiddel lager is in een andere lidstaat). Om een parallel-
geïmporteerd geneesmiddel in de handel te mogen brengen, is een 
parallelhandelsvergunning nodig. De parallelimporteur kan een 

aanvraag voor zo’n parallelhandelsvergunning doen bij het CBG.
Voor de consument kan het betekenen dat er in de winkel een 
geneesmiddel wordt aangeboden met een afgeplakte Griekse 
tekst, met een onleesbaar klein gedrukte Nederlandse vertaling 
eroverheen geplakt. Ter bescherming van de consument heeft het  
College medio september aangescherpte registratie-eisen voor  
parallelimport gepubliceerd. 

Ter bescherming van de  
consument heeft het College  
de registratie-eisen voor  
parallelimport aangescherpt 

De eisen zijn nu als volgt:
1.  De verpakkingsgrootte van met name zelfzorggeneesmidde-

len moet bij voorkeur gelijk zijn aan die van het Nederlandse 
referentieproduct. Een afwijkende verpakkingsgrootte is alleen 
acceptabel als deze binnen dezelfde afleverstatus valt en als het-
zelfde doseringsschema (behandelduur) gevolgd kan worden als 
goedgekeurd voor het originele product;

2.  De etikettekst dient te voldoen aan de eisen van het beleids-
document ‘Etikettering van farmaceutische producten’ en de 
Guideline on Readability. Dit houdt in dat de lettergrootte ten 
minste 9-punts moet zijn;

3.  Voor zelfzorggeneesmiddelen moeten de indicatie(s) en con-
tra-indicatie(s) op de verpakking woordelijk gelijk zijn aan de 
vermelding op het Nederlandse referentieproduct; als er een 
dosering op het referentieproduct staat vermeld, moet die ook 
overgenomen worden op het etiket van het parallel te importe-
ren zelfzorggeneesmiddel;

4.  Logo’s, tekens en/of pictogrammen op buitenlandse verpakkin-
gen die in strijd zijn met het beleidsdocument ‘Etikettering van 
farmaceutische producten’ moeten afgeplakt worden;

5.  Alle afwijkende informatie met betrekking tot indicaties, contra-
indicaties en dosering die op het buitenlandse product staat, 
moet worden afgeplakt.

Zelfzorggeneesmiddelen in de CBS-statistieken
Het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) publiceerde medio 
september gegevens uit de Gezondheidsenquête. Deze enquête 
houdt het CBS onder de Nederlandse bevolking en daarin wordt 
gevraagd of men in de twee weken voorafgaand aan de enquête 
medicijnen of voedingssupplementen op recept heeft gebruikt, of 
medicijnen en voedingssupplementen heeft gebruikt die zonder 
recept verkrijgbaar zijn.

Een derde van de bevolking  
gebruikt zelfzorggeneesmiddelen
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Enkele wetenswaardigheden. Zelfzorggeneesmiddelen werden in 2010 
even vaak gebruikt als receptgeneesmiddelen. Een derde van de  
bevolking gebruikt zelfzorggeneesmiddelen. Vrouwen gebruiken 
meer zelfzorggeneesmiddelen dan mannen en ook bij hoogopge-
leide mensen is het gebruik hoger. Hoogopgeleiden gebruiken vooral 
meer homeopathische geneesmiddelen en vitamines en minera-
len. Laagopgeleiden gebruiken juist meer receptgeneesmiddelen.

Ledenaangelegenheden
Nieuw lid
December 2011 mocht Neprofarm Medical Brands verwelkomen 
als buitengewoon lid. Medical Brands heeft een aantal medische 
zelfzorghulpmiddelen ontwikkeld en heeft veel kennis en ervaring 
op dat gebied. In Nederland worden de producten onder de merk-
naam i Say gedistribueerd door Remark, eveneens aangesloten bij 
Neprofarm. 

Duurzaamste merk: Weleda
Weleda is voor de tweede keer op rij winnaar geworden  
van de verkiezing ‘Duurzaamste merk van Nederland’. Dit werd  
11 november bekend gemaakt op de Dag van de duurzaamheid. 
De bedrijven moesten voldoen aan de criteria van Maatschappe-
lijk Verantwoord Ondernemen. Daaronder wordt verstaan ‘People’ 
(inzet op sociale aspecten), ‘Planet (inzet op milieuaspecten) en 
‘Profit’ (inzet op economische aspecten). Er waren ruim honderd 
merken genomineerd.

Cursus Inleiding Zelfzorg
Neprofarm biedt medewerkers van de aangesloten bedrijven de 
cursus Inleiding Zelfzorg aan. In de cursus krijgen de deelnemers 
brede achtergrondinformatie over de zelfzorgsector. Medewerkers 
van de ledenbedrijven die contact hebben met onder meer drogis-
ten en apothekers, kunnen met de kennis van deze cursus zorgen 
voor goede kennisoverdracht naar de drogist of wederverkoper. 
Die kan vervolgens op zijn beurt de consument op de juiste manier 
informeren.
De cursus bestaat uit twee delen: een schriftelijk deel met acht 
lessen die de cursist in eigen tempo kan doornemen en een bij-
eenkomst waarop deelnemers twee workshops volgen. Tijdens de 
workshops worden de volgende thema’s behandeld: ‘Regelgeving 
& Reclame voor zelfzorggeneesmiddelen en gezondheidsproduc-
ten’ (verzorgd door de Keuringsraad) en ‘Toepassen van markt-
onderzoek in de Nederlandse zelfzorgmarkt’ (verzorgd door IMS 
Health).

Vereniging
Afscheid voorzitter Nico Alberts
Nico Alberts, Vice-President Business Development Vemedia 
Pharma, heeft op 1 december 2011 de voorzittershamer van 
Neprofarm neergelegd. Ruim tien jaar was hij voorzitter van  
Neprofarm en bijna 22 jaar was hij bestuurslid. Alberts geeft in zijn 
afscheidsrede aan dat zelfzorg in die periode een duidelijke plek in 
de gezondheidszorg heeft veroverd. Bovendien, zo stelt hij, liggen 
er grote kansen voor de toekomst van zelfzorg. Vooral bij het orga-
niseren van de nulde- en eerstelijnsgezondheidszorg en het terug-
dringen van de zorgkosten. “De organisatie heeft zich ontwikkeld 
tot gesprekspartner van politiek, patiëntenverenigingen, consu-
mentenbonden, retailers en zorgverzekeraars. We hebben duidelijk 
een plek in de gezondheidszorg veroverd. Ook de communicatie 
naar de consument is sterk verbeterd. Kijk naar de verpakkingen 
en de leesbaarheid van bijsluiters, daar zijn substantiële stappen 
gemaakt. Ook de Zelfzorg-app en de website Zelfzorg.nl dragen 
bij aan een goed en verantwoord gebruik van zelfzorgmiddelen.”

Oud-voorzitter Nico Alberts:  
“Er liggen grote kansen voor de 
toekomst van zelfzorg. Vooral bij 
het organiseren van de nulde- en 
eerstelijnsgezondheidszorg en het 
terugdringen van de zorgkosten”

Actieve betrokkenheid op alle niveaus
Neprofarm is actief betrokken bij alle zaken in binnen- en bui-
tenland die van belang zijn voor de leden en de zelfzorgbranche. 
Ontwikkelingen en besluitvorming worden op de voet gevolgd en 
Neprofarm overlegt met alle betrokken partijen.
Naast alle dagelijkse contacten met leden, politici, beleidsmakers 
en diverse organisaties, is Neprofarm onder andere vertegenwoor-
digd in de volgende overlegstructuren: Contact Commissie Re-
gistratie, Keuringsraad KOAG/KAG, Normcommissie Vitamines 
van het Nederlands Normalisatie-instituut, Platform Elektronisch 
ZakenDoen, Farmaceutisch Technisch Overleg Inspectie, Regulier 
Overleg Warenwet, Stichting Code Geneesmiddelenreclame en de 
Commissie Consumentenvraagstukken van VNO-NCW. Ook par-
ticipeert Neprofarm in de AESGP, de Europese koepelorganisatie 
voor de zelfzorgindustrie, en is zij geassocieerd lid van ECHAMP, 
de koepelorganisatie van leveranciers van homeopathische en an-
troposofische geneesmiddelen binnen Europa.

Neprofarm informeert de leden over (Europese) wet- en regelge-
vingen en andere actuele ontwikkelingen, indien nodig met een 
vertaalslag naar de dagelijkse praktijk. Dat gebeurt via e-mails, 
nieuwsbrieven, diverse ledenbijeenkomsten en persoonlijke  
contacten.
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Jaarlijks worden twee algemene ledenvergaderingen gehouden. 
Tijdens de algemene ledenvergadering in mei besprak Arthur ten 
Have, onderzoeksleider van Ecorys, de onderzoeksmethodiek en 
de voorlopige resultaten van zijn onderzoek. Directeur van de 
Keuringsraad Janine Galjaard verzorgde op de ledenvergadering 
van december een presentatie over de werkzaamheden van de 
Keuringsraad.

Bestuur Neprofarm
Nico Alberts (voorzitter tot 1 december 2011), Vemedia B.V.
Jan Willem Bartels, Omega Pharma Nederland B.V.
Greet Beenaerts, Bayer B.V., Consumer Care
Dirk Groen (vice-voorzitter), Meda Pharma B.V.
Wolfgang Hunger, VSM Geneesmiddelen bv
Aad Rijgersberg, Nycomed bv
Bas Vorsteveld, Novartis Consumer Health B.V.

Regulatory Affairs Commissie (RAC)
Nathalie Bakx, Bayer B.V., Consumer Care
Nicoline van Diepen, Boehringer Ingelheim bv
Bernadette Krom, VSM Geneesmiddelen bv
Marek Lenczowski, Biohorma BV
Marjan van Luxemburg, Omega Pharma Nederland B.V.
Elke Michiels (voorzitter vanaf 1 oktober 2011), Nycomed bv
Pieter De Pourcq, Novartis Consumer Health NV/SA
Bregje Briët, Pfizer bv Consumer Healthcare
Ilse Vandecaveye, Procter & Gamble Nederland B.V.
Elise Vanderhoeven, Johnson & Johnson Consumer NV/SA
Hanneke Vloo, GlaxoSmithKline Consumer Healthcare B.V.
Dzung Vu, Reckitt Benckiser Healthcare B.V.
Solange Vynckier, Vemedia B.V.

FTOI
Elke Michiels, Nycomed bv
Bernadette Krom, VSM Geneesmiddelen bv

Bureau Neprofarm
Bernard Mauritz, directeur
Esther Brasser, communicatie en PR
Henriët Baas, communicatiemedewerker
Ria Elshof, secretaresse

Erelid
G.B.E. Baron van Till

Leden Neprofarm
Bayer B.V., Consumer Care 
Biohorma BV
Boehringer Ingelheim bv
GlaxoSmithKline Consumer Healthcare B.V.
-Heel Biologische Geneesmiddelen B.V.
Holland Pharma
Imgroma bv
Johnson & Johnson Consumer B.V.
Kernpharm B.V.
Meda Pharma B.V.
Medical Brands (vanaf 1 december 2011)
Novartis Consumer Health B.V.

Nycomed bv
Omega Pharma Nederland B.V.
OTC PHARMA International B.V.
Pfizer bv Consumer Healthcare
Procter & Gamble Nederland B.V.
Reckitt Benckiser Healthcare B.V.
Remark Pharma BV
TIMM Health Care BV
Vemedia B.V.
VSM Geneesmiddelen bv
WALA-Nederland BV
Weleda Benelux
YouMedical
Zambon Nederland B.V.

Lijst van afkortingen
AESGP Association of the European Self-Medication Industry
AV Algemene Verkoop
CBG College ter Beoordeling van Geneesmiddelen
CBL Centraal Bureau Levensmiddelenhandel
CBS Centraal Bureau voor de Statistiek
CCR Contact Commissie Registratie
CGR Stichting Code Geneesmiddelenreclame
CVZ College voor zorgverzekeringen
ECHAMP European Coalition on Homeopathic and Anthropo-
sophic Medicinal Products
EEA European Environment Agency
EFSA European Food Safety Authority
EU Europese Unie
EZD Electronisch ZakenDoen
FNLI Federatie Nederlandse Levensmiddelen Industrie 
FTOI Farmaceutisch Technisch Overleg Inspectie
ICPC International Classification of Primary Care
IGZ Inspectie voor de Gezondheidszorg
KNMP Koninklijke Nederlandse Maatschappij ter bevordering der 
Pharmacie
KOAG/KAG Keuringsraad Openlijke Aanprijzing Geneesmiddelen / 
Keuringsraad Aanprijzing Gezondheidsproducten
LHV Landelijke Huisartsen Vereniging
LINH Landelijk Informatie Netwerk Huisartsenzorg
NEN Nederlands Normalisatie-instituut
NHG Nederlands Huisartsen Genootschap
NIVEL Nederlands instituut voor onderzoek van de gezondheidszorg
NPCF Nederlandse Patiënten Consumenten Federatie
NPN Natuur- & gezondheidsProducten Nederland
NZa Nederlandse Zorgautoriteit
RAC Regulatory Affairs Commissie
ROW Regulier Overleg Warenwet
UA Uitsluitend Apotheek
UAD Uitsluitend Apotheek en Drogisterij
VNO-NCW Verbond van Nederlandse Ondernemingen /  
Nederlands Christelijk Werkgeversverbond
VWS Volksgezondheid, Welzijn en Sport



Aften - Pijnlijke zweertjes in de mond, grijswit-
te plekjes van drie tot vier millimeter vaak op 
de tong of aan de binnenkant van de wangen 
of lippen. Aften zijn pijnlijk, maar onschuldig. 
Ongeveer één op de vijf volwassenen heeft  
weleens last van aften. Dokter raadplegen? - Je 
hoeft niet naar een (tand)arts. Na één of twee  
weken is de aft weer verdwenen.



Rugklachten - Rugpijn komt meestal door 
verkrampte spieren. Lage rugpijn is vaak spit. 
Help de spieren te ontspannen en houd ze 
warm. Bewegen is belangrijk voor sneller  
herstel. Een pijnstiller kan goed helpen om  
te blijven bewegen. Dokter raadplegen? -  
Rugpijn is hinderlijk, maar niet ernstig. Binnen 
enkele dagen tot twee weken zijn de klachten 
over. Ga naar de dokter als er ook klachten 
zijn in één of beide benen, wanneer de klach-
ten steeds terugkomen, langer dan zes weken 
duren of samengaan met andere klachten.



Zelfzorg 
Alles wat consumenten zelf, op eigen initiatief en voor eigen  
verantwoordelijkheid, kunnen doen om herkenbare, tijdelijke  

gezondheidsklachten te verminderen of te genezen. Men stelt zelf  
de diagnose, bepaalt zelf wat men eraan wil doen en kiest  
zelf de therapie. Ook preventie en andere activiteiten om  

gezond te blijven, zijn vormen van zelfzorg.
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