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De term ‘zelfzorgmiddelen’ 
wordt door apotheek en drogist 
wel erg letterlijk genomen. De 

klant moet zelf  maar zorgen dat hij aan 
de juiste informatie komt om het middel 
veilig te gebruiken. Dat bleek al in 2012, 
toen we ibuprofen kochten voor ons 
neefje dat daar veel te jong voor was. De 
pillen werden in de meeste gevallen zon-
der vragen meegegeven. Waar de ‘kassa-
check’ wel werd gedaan, leidde dat voor-
al bij de drogist zelden tot doorvragen en 
het juiste advies.

Drogist vraagt niet door

Slecht advies bij 
verkoop pijnstiller
Dat je voor pijnstillers niet met een recept naar 

de apotheek hoeft, is handig en kostenbespa-

rend. Maar de drogist stelt niet de juiste vragen 

voor veilig gebruik. Meer dan de helft gaf onze 

mysteryshoppers een onverantwoord advies.

Tekst Harry van Dooren

voeding & gezondheid

»
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Omdat de meeste zelfzorgmiddelen bij de 
drogisterij worden verkocht, stuurden 
we opnieuw mysteryshoppers op pad, 
van onderzoeksbureau Store Support. 
Tussen april en juli bezochten zij 200 
winkels van de 5 grootste drogisterij-
ketens van Nederland (DA, Dio, Etos, 
Kruidvat en Trekpleister). De klanten 
zijn tussen de 55 en 74 jaar e n hebben 

van de Etosmedewerkers geeft het mid-
del echter zonder commentaar mee. Bij 
Trekpleister gebeurt dat in ‘slechts’ 55% 
van de gevallen. Hier wordt ook het 
vaakst (30%) aangestuurd op een alter-
natief. Bij Etos denkt slechts een op de 
tien medewerkers mee. 

Onvoldoende uitleg
Drogisten móeten vragen stellen. De 
branchevereniging heeft dan ook een 
vragenlijst opgesteld die in kaart moet 
brengen voor wie het medicijn is be-
doeld, wat de aard van de klacht is, hoe-
lang de klacht bestaat en of  er al iets aan 
gedaan is. 
De vraag of  de klant meer informatie 
wenst, is veelal een protocollair dingetje. 
Als de klant bevestigend antwoordt, 
wordt dikwijls verwezen naar de bijslui-
ter. Niet zo vreemd als je bedenkt dat de 
kans dat je de drogist of  zijn assistent te-
gen het lijf  loopt vrij klein is. Bij Trek-
pleister is die nog het grootst, 41% tegen 
16% bij Dio. Bij DA weten onze klanten 
in 70% van de gevallen niet door wie ze 
zijn geholpen. 

Onverantwoorde zorg
De Geneesmiddelenwet bepaalt dat al-
leen de (assistent)drogist voorlichting 
mag geven over zelfzorgmiddelen. Uit 
ons onderzoek blijkt dat die bepaling wel 
enig nut heeft. Zodra de klant wordt ge-

Centraal Bureau Drogisterijbedrijven: ‘Kassacheck moet’
‘Wij vinden dat alle gecertifi ceerde drogisterijen de kassacheck moeten 
doen. Hier gaan we extra aandacht aan besteden. Verkopers die de klant 
adviseren de bijsluiter te lezen, doen het wat ons betreft goed. Het is niet 
aan de drogist te vragen naar het gebruik van receptgeneesmiddelen. De 
huisarts moet de patiënt vertellen welke combinaties ongewenst zijn. En de 
consument moet er alert op zijn of een zelfzorgmiddel en een receptmid-
del samen gebruikt kunnen worden.’ DA schaart zich achter deze reactie.

Dio: ‘Uitkomsten zeer teleurstellend’
‘Dit onderzoek is aanleiding om opnieuw met onze 
Dio-ondernemers in gesprek te gaan. Wij stimuleren 
hen door middel van certifi cering aan de eisen van 
verantwoorde zorg te voldoen. Wij bieden onderne-
mers een uitgebreid pakket van opleidingen, trainin-
gen en opfriscursussen via internet. Ondanks die in-
spanningen zijn de uitkomsten zeer teleurstellend.’

last van acute lagerugpijn. Ze vragen 
een ontstekingsremmende pijnstiller 
met diclofenac (een bekend merk is 
 Voltaren). Wat de klanten er niet bij ver-
tellen, is dat ze ook een bloedverdunner 
gebruiken. Deze combinatie is volgens 
de diclofenac-bijsluiter af  te raden, om-
dat het maag problemen kan veroorzaken 
en het e ffect van de bloedverdunners 
kan ver hevigen. Een advies van de huis-
arts of  trombosedienst is noodzakelijk. 
Als verkopers de juiste vragen stellen, 
geven onze klanten naar waarheid ant-
woord en ze staan open voor informatie.

Verplichte vragen
Maar de drogisten stellen maar zelden 
de juiste vragen. Bij de kassa wordt dik-
wijls aan de klant gevraagd of  hij nog in-
formatie wil over de medicijnen. Bij 
Kruidvat gebeurt dat veel vaker (70%) 
dan bij DA (40%). 
Slechts 39% vraagt vervolgens voor wie 
het medicijn is bedoeld en hooguit een-
derde van de verkopers wil weten of  er 
ook andere medicijnen worden gebruikt. 
Trekpleister scoort hier iets beter dan de 
concurrentie.
Als de medewerker de goede vragen 
stelt, kan er maar één conclusie zijn: 
d iclofenac is niet het aangewezen medi-
cijn. Een bezoek aan de huisarts of  even-
tueel een alternatief  middel als parace-
tamol zijn correcte adviezen. Driekwart 
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te ontstekingsremmende pijnstiller 
(NSAID). Diclofenac zit in dezelfde groep 
wat betreft de werkzame stof. Het is 
eveneens zonder recept verkrijgbaar. Be-
kende merken zijn Catafl am en Voltaren. 

naast kunnen nare wisselwerkingen ont-
staan als iemand plasmiddelen, bepaalde 
antidepressiva, bètablokkers (bij hoge 
bloeddruk) of  bloedverdunners gebruikt. 
Uit een recente grote Amerikaanse stu-
die blijkt dat zeker bij lang durig gebruik 
van hoge doses de kans op hartaandoe-
ningen sterk toeneemt. Daarom zullen in 
de loop van het jaar de bijsluiters van di-
clofenac worden aangepast, met vermel-
ding van deze risico’s. Patiënten met 
ernstige hart- en vaat problemen, zoals 
hartfalen, angina (pijn op de borst), pro-
blemen met de doorbloeding of  een eer-
der doorgemaakt hart infarct of  beroerte, 
wordt geadviseerd d iclofenac niet meer 
te gebruiken. 

Driekwart van de medewerkers 
bij Etos geeft het middel
zonder commentaar mee

Kruidvat/Trekpleister: ‘Eigen checks ingebouwd’
‘We hebben bij de kassa een check ingebouwd om onze mede-
werkers erop te attenderen de juiste vragen te stellen. In onze 
eigen onderzoeken scoort advies bij de verkoop van medicijnen 
goed. De uitkomsten van dit onderzoek zijn aanleiding nog 
meer aandacht te geven aan de opvolging van onze opleidingen 
en trainingen.’

Etos: ‘Eigen metingen wijken af’
‘De resultaten van het onderzoek van de Consumentenbond 
w ijken af van onze eigen metingen. Toch nemen we ze zeker 
s erieus want ze laten zien dat we het nog beter moeten doen. 
De verantwoorde verkoop van zelfzorgmiddelen blijft dan ook 
een belangrijk aandachtspunt in onze communicatie en 
t raining.’

holpen door de (assistent)-
drogist, stelt die meer en be-
tere vragen en krijgt de 
klant in meer dan de 
helft van de gevallen 
geen diclofenac mee 
naar huis. Het is des te 
zorgwekkender dat 33% 
van de door de klant herkende 
(assistent)drogisten het middel ver-
koopt zonder de juiste vragen te stellen 
of  voldoende u itleg te geven. Dat is wel-
iswaar beter dan bij de niet-opgeleide 
medewerkers (72%), maar het blijft on-
verantwoorde zorg. Zeer opmerkelijk is 
dat bij de g ecertifi ceerde drogisterij va-
ker een v erkeerd advies werd gegeven 
dan bij de niet-gecertifi ceerde bedrijven.
Met bijna 1,5 miljoen gebruikers is 

Het wordt vaak gebruikt bij spier- en la-
gerugpijn en bij ontsteking van spieren 
en gewrichten (artrose, jicht, reuma). 
Bij langdurig gebruik en hoge doses is 
diclofenac erg belastend voor de maag en 
is een combinatie met een zo genoemde 
maagbeschermer noodzakelijk. Daar-

 diclofenac het populairste receptmedi-
cijn in Nederland. De totale uitgaven 
hiervoor bedragen €27,7 miljoen (2012, 
bron: CVZ). 

Risico’s
Bij de drogist is ibuprofen – waarover we 
vorig jaar berichtten – de meestverkoch-

CG1309_Zelfzorgmiddelen_Drogist.indd   17CG1309_Zelfzorgmiddelen_Drogist.indd   17 13-08-13   10:0113-08-13   10:01


