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Dat doet Neprofarm onder andere door 
het monitoren en waar mogelijk sturen 
van ontwikkelingen in de branche en het 
onderhouden van nauwe contacten met alle 
relevante partijen en zijn eigen achterban. 
Neprofarm speelt in op de actualiteit en 
vertaalt ontwikkelingen naar dienstverlening 
voor de leden. 

Missie Neprofarm
Het is Neprofarms missie de collectieve 
belangen van de aangesloten leden op 
een zodanige wijze te behartigen dat een 
gunstig politiek en maatschappelijk klimaat 
en wettelijke randvoorwaarden worden 
geschapen waarbinnen aangesloten  
bedrijven de mogelijkheid hebben om  
een gezonde groei van de zelfzorgmarkt 
te realiseren.

Visie Neprofarm
Bij eenvoudige gezondheidsklachten en 
bij preventie is zelfzorg eerste keus voor 
consumenten. Zij zijn goed geïnformeerd 
en in staat om eigen verantwoordelijkheid 
voor hun gezondheid te nemen. Door een 
ruime beschikbaarheid en laagdrempelige 
toegankelijkheid van veilige en effectieve 
zelfzorggeneesmiddelen, voedingssupple-
menten en medische hulpmiddelen kunnen 
consumenten op een verantwoorde wijze 
aan zelfzorg doen wanneer, op de wijze  
en waar zij dat willen.

ZelfZorg  
in 2013
Dit boekje is een beknopte uitgave van wat er over zelfzorg in 2013  
te vertellen is. Op www.neprofarm.nl/jaarverslag2013 leest u meer  
over de verschillende onderwerpen. 

Neprofarm is de brancheorganisatie van fabrikanten en importeurs  
van zelfzorgproducten. Neprofarm behartigt de gemeenschappelijke  
belangen van de leden op vele terreinen en zet zich in voor een  
optimaal maatschappelijk en politiek klimaat voor zelfzorg. 
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Eind februari bood minister Schippers 
aan veldpartijen de mogelijkheid om met 
alternatieve pakketvoorstellen te komen. 
Ook Neprofarm maakte van deze gelegen-
heid gebruik om de minister te wijzen op 
de mogelijkheid van kostenbesparing door 
zelfzorg te stimuleren waar dat mogelijk 
en verantwoord is. Ecorys berekende 

eerder dat het besparingspotentieel van 
zelfzorg op het gebruik van huisartsenzorg 
bijna 100 miljoen euro aan consultkosten 
bedraagt en dat de daarmee gemoeide 
geneesmiddelenkosten op een veelvoud  
van dat bedrag uitkomen.

Huisarts centraal in nieuw  
Zorgbeleid
Minister Schippers maakte vlak voor het 
zomerreces afspraken met ziekenhuizen, 
medisch specialisten, huisartsen, zorgver-
zekeraars en patiëntenorganisaties om de 
kostenstijging in de zorg te beperken door 
extra in te zetten op maatregelen die de 
doelmatigheid en de kwaliteit van de zorg 
verbeteren.

Onderzoek: de zelfzorgintenties 
van huisartsen
Huisartsen vinden het stimuleren van zelf-

management steeds belangrijker. In de 
praktijk schrijven zij echter voor eenvoudige 
kwalen nog op grote schaal middelen op 
recept voor terwijl er ook volwaardige  
zelf zorgalternatieven zijn. Op verzoek  
van Neprofarm voerde Smelik Abrahams 
Morssinkhof (SAM) een onderzoek uit met 
als doel inzicht te krijgen in de kennis-,  

houding- en gedragsaspecten van huisartsen 
ten aanzien van zelfzorg en zelfzorgmedi-
catie. Uit de resultaten van het onderzoek, 
uitgevoerd door middel van groepsdiscus-
sies van 2 uur met in totaal 10 huisartsen, 
blijkt dat huisartsen ‘vrij breed’ denken  
over zelfzorg.

Toch een recept bij een  
zelfzorgklacht
Zelfzorggeneesmiddelen moeten mensen 
zelf betalen, maar vaak is dat ook het 
geval als men geneesmiddelen van de 
huisarts voorgeschreven krijgt. De kosten 
van voorgeschreven medicijnen vallen 
namelijk onder het eigen risico van de 
zorgverzekering. Alleen de kosten van de 
huisarts zelf zijn daarvan uitgezonderd. 
De helft van de Nederlanders maakt het 
eigen risico in 2013 (€ 350,00) niet vol, 
waardoor de consument de voorgeschreven 

“ 83% van huisar tsen v indt: 
pat iënten zouden meer aan 
zel fzorg moeten doen”

ZELFZoRG waaR moGELijk, 
huisaRts waaR nodiG
De kosten in de zorg lopen zo hoog op dat maatregelen nodig zijn  
om de zorg betaalbaar te houden. In het regeerakkoord was een  
besparing van 1,5 miljard opgenomen voor het niet langer vergoeden 
van aandoeningen met een lage ziektelast.
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medicatie toch helemaal zelf betaalt. Door 
de apotheekkosten die er bij receptgenees-
middelen nog bijkomen zijn de kosten voor 
receptgeneesmiddelen op deze manier 
meestal zelfs hoger dan de aanschaf van 
een vergelijkbaar zelfzorggeneesmiddel. Bij 
hoestmiddelen kan het verschil oplopen tot 
€ 9,00, bij huidschimmels tot € 10,00 en 
bij hooikoortsmiddelen zelfs tot € 16,00.

Huisartsomnibus 2013: patiënten 
moeten meer aan zelfzorg doen
In september publiceerde Neprofarm de  
resultaten van een onderzoek dat onder 
200 huisartsen werd uitgevoerd. 
Het betrof een gedeeltelijke herhaling van 
een meting uit 2010. Uit het onderzoek 
bleek onder andere dat het aantal patiënten 
met een voudige gezondheidsklachten dat 
de huisarts bezoekt nagenoeg gelijk is 
gebleven: 27,3% van alle huisartsconsulten 
(was 29% in 2010).

De stelling “Patiënten zouden meer aan zelf-
zorg moeten doen ” liet een duidelijke trend 
zien: 83% van de huisartsen is het helemaal 
of gedeeltelijk eens met deze stelling, terwijl 
dit percentage 68% was in 2010. Vrijwel 
alle huisartsen vinden dan ook dat zij daar 
waar dat mogelijk is prima kunnen volstaan 
met een zelfzorgadvies in plaats van een  
receptgeneesmiddel voor te schrijven (90,5% 
helemaal of gedeeltelijk mee eens).

In de praktijk blijkt dat er echter nog steeds 
anders aan toe te gaan. 36% van de men-
sen met een eenvoudige gezondheidsklacht 
krijgt het advies om zelf een zelfzorggenees-

middel te kopen (was 30,7%). Bij 35,3% 
van patiënten met een zelfzorgklacht schrijft 
de huisarts toch een receptgeneesmiddel 
voor. Dat was 36% in 2010 en is dus niet 
wezenlijk veranderd.

Huisartscampagne:  
zelfzorgadviesblok
In het najaar van 2013 voerde Neprofarm 
een campagne in huisartspraktijken. In de 
wachtkamers van 3.000 huisartsen hingen 
posters waarin de patiënt werd gewezen 
op de mogelijkheden van zelfzorg en alle 
huisartsen in Nederland werden voorzien 
van een Zelfzorgadviesblok.

Zelfzorgadviesblok
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Z3 zelfzorg zaken
Dit is het kwartaalblad waarmee Neprofarm 
inzage geeft in kwesties rond zelfzorg en 
zelfzorgmedicatie. Het blad informeert
over (nieuwe) regelgevingen en trends op
het gebied van zelfzorg, ontwikkelingen 
in Nederland en Europa en meningen van 
belanghebbenden en andere betrokkenen. 
De consument staat hierbij centraal.

5 - Medische zelfzorgmiddelen
 Zelfregulering aangescherpt

6 - Homeopathieregel
 maakt (onnodig) veel los 

“ Consument 
creëert eigen 
zorgnetwerk”

Tony Bosma, Ordina

Een uitgave van Neprofarm  nummer 1 | maart 2013

De zelfredzame consument kan de 
zorg veel geld besparen. De 
maatschappij lijkt er klaar voor: 
slimme zelfzorg-apps, je hartslag 
laten monitoren, zorg op afstand. 
Bedenk het maar. Het spreekt 
zeer tot de verbeelding van onze 
nieuwe columnist Peter Heerschop. 
Helaas werkt de overheid – met de 
beste bedoelingen? – hier en daar 
remmend, denk aan de homeo-
pathie maatregel. Daar ontaardt 
bescherming in betutteling. Een 
consument moet kunnen zien 
waar een middel voor bedoeld is, 
vinden wij. Net zoals je erop moet 
kunnen vertrouwen dat er alleen 
producten op de markt komen 
die aan de regels voldoen. Bij 
medische hulp middelen nemen wij 
als industrie die verantwoorde lijk-
heid. Zodat de consument veilig 
zelfredzaam kan zijn. 

Dirk Groen
voorzitter Neprofarm

(Over)bescherming
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Pia Di jkst ra (D66): 
“ Meer gebru ik 

maken van de 
e igen kracht  
van mensen”

Zelfzorg.nl geeft heldere uitleg over

veelvoorkomende gezondheidsklachten,

tips en een overzicht van receptvrije

geneesmiddelen met de originele

bijsluiters.

Gezondheidsklachten zoals hoesten,
verkoudheid, diarree, griep, spit en
oorpijn komen veel voor. Vaak kun je
daar zelf iets aan doen. Herken je de
klacht of ken je de oorzaak? Dan is
zelfzorg meestal mogelijk en vaak een
goedkopere oplossing. Twijfel je of gaat
de klacht niet over, neem dan altijd
contact op met de huisarts!

DOWNLOAD DE GRATIS
ZELFZORG APP
Alle informatie over zelfzorgproducten overal 

bij de hand met de Zelfzorg app voor Androïd,

iPhone en iPad! Scan de streepjescode op de

verpakking en lees meteen de bijsluiter.

NEPROFARM POSTER-ZELFZORG_420 x 594 (A2) CMYK  29-08-13  11:38  Pagina 1

Posters in huisartsenwachtkamers

4 - Onderzoek naar
 de zelfzorgintenties van huisartsen

5 - Jaarverslag 2012
 Zelfzorg waar het kan, 
 professionele zorg waar nodig 

“Geef patiënten 
inzicht in hun 
zorgrekening”

Pia Dijkstra

Een uitgave van Neprofarm  nummer 2 | juni 2013

De boodschap dat we zuiniger 
moeten omgaan met professionele 
zorg klinkt steeds vaker. In het 
Neprofarm jaarverslag 2012 
zeggen we het. En ook als het aan 
Pia Dijkstra ligt, komt de verant-
woordelijkheid voor lichte zorg-
klachten meer bij de consument 
zelf te liggen. Minister Schippers 
vroeg in 2011 aan CVZ te onder-
zoeken of het mogelijk is aandoe-
ningen met een lage ziektelast uit 
het basispakket van de zorg-
verzekeraar te halen. In het voor-
jaar van 2014 zal de minister op 
basis van de voorstellen van veld-
partijen en de rapporten van het 
CVZ een beslissing nemen over 
het verzekerde pakket. We zijn er 
dus nog niet. Maar stap voor stap 
komen we dichterbij. 

Dirk Groen
voorzitter Neprofarm

Stap voor stap
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5 - Opleidingen en bijscholingen
 Wie advies wil, kan het krijgen

6 - Europa slaat de handen ineen
 Kort verslag AESGP-congres 2013

“ Preventie is 
investeren in 
gezondheid”

Hanke Bruins Slot

Een uitgave van Neprofarm  nummer 3 | september 2013

Onze visie op zelfzorg staat al jaren 
als een huis en dringt steeds meer 
door tot de politiek. De visie op 
zorg, zelfzorg en zelfredzaamheid 
van CDA Tweede Kamerlid Hanke 
Bruins Slot (pagina 2) klinkt ons 
goed in de oren! Ze wijst erop dat 
het belangrijk is dat de patiënt 
meer kostenbewust wordt en ook 
verantwoordelijkheid neemt voor 
zijn eigen gezondheid. Zelfzorg kan 
daar een mooie bijdrage aan 
leveren. Maar ook op Europees 
niveau worden stappen gemaakt. 
Deelnemers van het AESGP-
congres zijn het erover eens dat 
alle betrokkenen moeten samen-
werken om zelfzorg optimaal effectief 
te laten zijn. De handen ineen voor 
zelfzorg, een prachtig streven! 

Dirk Groen
voorzitter Neprofarm
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4 - Zelfzorgcampagne
 onder huisartsen gestart

6 - Overheid jaagt leveranciers 
 onnodig op kosten

“ Kwaliteit en lagere 
zorgkosten kunnen 
hand in hand gaan”

Anne Mulder

Een uitgave van Neprofarm  nummer 4 | december 2013

Het dringt steeds meer door 
tot de politiek: zelfredzaamheid 
kan de groei van de zorgkosten 
afremmen. Eerst zelf even 
googelen of vragen aan een 
drogist welke producten er zijn 
bij bijvoorbeeld keelpijn, voor-
dat je naar de huisarts gaat, 
vindt Anne Mulder (blz. 2). Een 
visie waar wij uiteraard mee 
instemmen. 
Helaas werkt dezelfde politiek 
dit standpunt ook tegen met de 
veranderde homeopathiewet-
geving: fabrikanten en leveran-
ciers worden onnodig op kos-
ten gejaagd, en de consu ment 
raakt door het ontbreken van 
noodzakelijke informatie op de 
verpakking het spoor bijster. 
We blijven het volgen.

Zelfredzaamheid?
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Dirk Groen
voorzitter Neprofarm

Zelfzorg.nl:  
consumentenvoorlichting
De website vertelt de consument wat een 
gezondheidsklacht inhoudt, wat de consu-
ment daar zelf aan kan doen en wanneer 
het nodig is om naar een dokter te gaan. 
De informatie en adviezen zijn gebaseerd 
op de standaarden van huisartsen, apothe-
kers en drogisten.
Van meer dan 1.000 zelfzorgproducten  
is uitgebreide informatie opgenomen over 
onder andere gebruik, samenstelling en 
dosering. Bovendien is bij alle geneesmid-
delen de originele door het CBG goed-
gekeurde bijsluiter opgenomen.

ZELFZoRGZakEn
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Zelfregulering medische  
hulpmiddelen
Uit een rapportage van de Keuringsraad 
KOAG/KAG blijkt dat bij een op de vier  
medische hulpmiddelen uit Klasse I vraag-
tekens over de classificatie kunnen worden 
gezet. Op initiatief van Neprofarm zullen 
daarom deze medische hulpmiddelen door 
een expert worden getoetst, voordat de 
KOAG/KAG de reclame-uiting van het mid-
del beoordeelt. Publieksreclame voor deze 

producten zal dus alleen plaats vinden  
als een expert heeft bevestigd dat  
het inderdaad om een betrouwbaar  
Klasse I-product gaat.

Zelfzorghomeopathica: geen 
indicatie meer op verpakking
Sinds 1 juli 2013 mag op verpakkingen van 
homeopathische middelen niet meer staan 
waar ze voor dienen. Daarmee implemen-
teert Nederland de Europese wetgeving 
zwaarder dan Europa voorschrijft, zo 
bevestigt ook onafhankelijk onderzoek van 
Deloitte. Fabrikanten en leveranciers wor-
den hierdoor onnodig op kosten gejaagd, 
terwijl de consument het spoor bijster raakt.

 
Petitie ‘Handen af van de homeo-
pathie’ aangeboden aan VWS
Op petities.nl hebben bijna 70.000 mensen 
een petitie ondertekend (‘Handen af van de 
homeopathie’) waarin wordt gevraagd om 
herstel van de oude situatie. De petitie is 
door de Stichting Voor Vrije Keuze aange-
boden aan de Vaste Kamercommissie van 
VWS. Deze Stichting voert campagne voor 
de terugkeer van informatie op de verpak-
kingen en in de bijsluiters van homeopa- 
tische zelfzorggeneesmiddelen.

Examenorganisaties voor  
drogistenopleidingen
In het verslagjaar heeft de minister van 
VWS beleidsregels afgekondigd waaraan 
instanties die drogistenexamens mogen 
afnemen, moeten voldoen. Of een examen-
organisatie wordt toegelaten, hangt af van 
het advies van een door de minister inge-
stelde commissie die bestaat uit het Centraal 
Bureau Drogisterijbedrijven, het Centraal  
Bureau Levensmiddelenhandel, de Consu-
mentenbond en Neprofarm. Vertegenwoor-
digers van deze organisaties stellen momen-
teel de werkwijze en de eindtermen voor de 
vakbekwaamheid van (assistent) drogisten 
op. De opleiding tot (assistent)drogist kan 
via tal van opleidingsinstituten worden 
gevolgd. Maar op dit moment zijn er maar 
twee organisaties die de examens mogen 
afnemen: Pharmacon en het Drogisterij-
college. Dankzij de nieuwe beleidsregels 
weten ook toekomstige toetreders precies 
aan welke eisen ze moeten voldoen.

CEcheck voor  
K lasse I  per  
1 apr i l  2014
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Producten voor 
de luchtwegen

omzet: 138.1 mln euro 
(groei -0,2%)

Producten voor  
huid en haar

omzet: 71.8 mln euro  
(groei 1,6%)

Overigen
omzet: 128.1 mln euro  

(groei -0,4%)

Spijsverterings -
preparaten

omzet: 55.5 mln euro 
(groei -1,3%)

Neprofarm publiceert ieder voorjaar 
de cijfers over en ontwikkelingen in 
de Nederlandse zelfzorgmarkt van het 
voorgaande jaar. Hierbij wordt naast de 
ontwikkelingen binnen de product groepen 
en de verkoopkanalen, ook een uitsplitsing 
naar verkoopkanaal gemaakt (bron: IMS). 
Bovendien wordt de Nederlandse markt in 
Europees perspectief geplaatst. 

In omzet is de markt nagenoeg stabiel ge-
bleven. Het aantal verkochte verpakkingen 
daarentegen is met 5,5% gegroeid naar  
140.8 miljoen stuks. Nederlanders doen  
meer en meer aan zelfzorg.

De markt voor zelfzorggeneesmiddelen en 
gezondheidsproducten in 2013 (in omzet 
op consumentenprijsniveau en aantal 
verkochte verpakkingen) en groei ten op-
zichte van 2012, uitgesplitst naar de meest 
verkochte productgroepen.

ZelfZorgMArKT  
in 2013

PRoductGRoEPEn
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Producten voor 
de luchtwegen

omzet: 138.1 mln euro 
(groei -0,2%)

Vitamines/mineralen
omzet: 134.5 mln euro 

(groei -0,7%)

Producten tegen pijn
omzet: 129.9 mln euro 

(groei -1,5%)

Producten voor  
huid en haar

omzet: 71.8 mln euro  
(groei 1,6%)

Spijsverterings -
preparaten

omzet: 55.5 mln euro 
(groei -1,3%)

Urogenitale 
zorg en 

voortplanting
omzet: 33.2 mln euro 

(groei 7,1%)

Totaal zelfzorgmarkt
omzet: 691.3 mln euro 

(groei -0,2%)
verpakkingen: 140.8 mln stuks 

(groei 5,5%)
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VERkooPkanaLEn
De markt voor zelfzorggeneesmiddelen en gezondheidsproducten in 2013 (in miljoen  
euro op consumentenprijsniveau) en groei ten opzichte van 2012, uitgesplitst naar  
verkoopkanalen.

Omzetaandeel verkoopkanalen

 Aantal Omzet Groei
Drogisterijen   
Zelfstandige drogisterij 1.018 171.3 -8,5%
Ketendrogisterij 1.513 347.0 4,1%
Totaal drogisterijen 2.531 518.3 -0,5%

Apotheken   
Zelfstandige apotheek 1.557 66.1 -4,5%
Ketenapotheek 465 32.1 -2,7%
Totaal apotheken 2.022 98.2 -3,9%
   
Supermarkten 3.763* 74.7 7,7%
   
Totaal 8.316 691.3 -0,2%

*  Alle 3.763 supermarkten mogen AV-geneesmiddelen en gezondheidsproducten verkopen. 3.303 
supermarkten verkopen daadwerkelijk AV-geneesmiddelen. 838 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.

Drogisterijen
75%

Apotheken
14,2%Supermarkten

10,8%
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vitamines/mineralen
omzet: 109.3 mln euro 

(groei 0,5%)

Omzet drogisterijen in zelfzorggeneesmiddelen en gezondheidsproducten in 2013  
(in miljoen euro op consumentenprijsniveau) en groei ten opzichte van 2012,  
uitgesplitst naar de meest verkochte productgroepen.

producten voor  
de luchtwegen

omzet: 94.5 mln euro 
(groei -0,4%)

producten tegen pijn
omzet: 94.2 mln euro 

(groei -2,6%)

producten voor  
huid en haar

omzet: 53.7 mln euro 
(groei 2,8%)

Spijsverterings preparaten
omzet: 37.2 mln euro 

(groei -1,8%)

Overigen
omzet: 101.1 mln euro 

(groei -2,7%) Urogenitale zorg  
en voortplanting

omzet: 28.3 mln euro 
(groei 7,2%)
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aPothEkEn
Omzet apotheken* in zelfzorggeneesmiddelen en gezondheidsproducten in 2013 (in miljoen 
euro op consumentenprijsniveau) en groei ten opzichte van 2012, uitgesplitst naar de meest 
verkochte productgroepen.

*  Deze apotheekomzet is exclusief de afleveringen op doktersrecept. De receptomzet in niet-receptplich-
tige geneesmiddelen was in 2013 circa 70,3 miljoen euro.

producten voor  
de luchtwegen

omzet: 21.8 mln euro 
(groei -4,9%)

producten tegen pijn
omzet: 18.1 mln euro 

(groei -3,9%)

producten voor huid en haar
omzet: 13.9 mln euro 

(groei 1,2%)

vitamines/mineralen
omzet: 11.4 mln euro 

(groei -8,8%)

Overigen
omzet: 18.5 mln euro 

(groei -5,8%)

Urogenitale zorg  
en voortplanting

omzet: 4.6 mln euro 
(groei 9,2%)

Spijsverterings preparaten
omzet: 10.0 mln euro 

(groei -4,6%)
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suPERmaRktEn
Omzet supermarkten in zelfzorggeneesmiddelen en gezondheidsproducten in 2013  
(in miljoen euro op consumentenprijsniveau) en groei ten opzichte van 2012, uitgesplitst  
naar de meest verkochte productgroepen.

producten voor  
de luchtwegen

omzet: 21.9 mln euro 
(groei 5,7%)

producten tegen pijn
omzet: 17.6 mln euro 

(groei 7,9%)

producten voor huid en haar
omzet: 4.2 mln euro 

(groei -10,9%)

Overigen
omzet: 4.1 mln euro 

(groei 78,2%)

Stoppen  
met roken

omzet: 1.5 mln euro 
(groei 4,6%)

Spijsverterings preparaten
omzet: 8.4 mln euro 

(groei 5,0%)

vitamines/mineralen
omzet: 13.8 mln euro 

(groei -2,2%)

Totaalomzet supermarkten

71.5 mln euro (groei 7,7%)
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ZELFmEdicatiE in EuRoPa
Uitgaven in euro’s aan zelfmedicatie / zelfzorg per hoofd van de 
bevolking en omzetaandeel zelfmedicatie / zelfzorg in de totale 
farmaceutische markt in 2012. Bron: AESGP
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 Apotheek Drogisterij Supermarkt/AV Internet

België ✔   ✔
Denemarken ✔  ✔ ✔
Duitsland ✔ ✔*  ✔
Finland ✔   ✔
Frankrijk ✔   ✔
Groot-Brittannië ✔  ✔ ✔
nederland ✔ ✔ ✔ ✔
Noorwegen ✔  ✔ ✔
Ierland ✔  ✔ ✔
Italië ✔   
Oostenrijk ✔ ✔*  ✔
Portugal ✔   ✔
Spanje ✔   ✔
Zweden ✔  ✔ ✔
Zwitserland ✔ ✔  

* Slechts een beperkt assortiment, met name kruidengeneesmiddelen

Land Uitgaven Aandeel
Zwitserland 112 27%
Oostenrijk 70 13%
Finland 59 15%
Ierland 58 12%
Duitsland 57 12%
Denemarken 45 15%
Zweden 44 11%
Groot-Brittannië 43 12%
nederland* 41 13%
België 33 8%
Frankrijk 33 8%
Spanje 30 8%
Italië 28 9%
Noorwegen 27 5%
Portugal 25 9%

*  Voor Nederland zijn de zelfzorguitgaven aan  
gezondheidsproducten inbegrepen. Voor de 
andere landen betreft het vrijwel uitsluitend 
zelfmedicatie / zelfzorggeneesmiddelen.

Toegankelijkheid in Europa
Toegankelijkheid van zelfzorgmiddelen in Europa.

59
Finland

Zweden
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