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Beroep

Het tweede segment met de ‘cough & cold’-producten, zit de ‘win-
naar’ op de hielen. Dit segment wordt uiteraard ook beïnvloed door 
de mate van de pathologie. Ze groeit met iets meer dan 1% en 
staat voor 19% van het totaal.
Het derde segment is ietwat verrassend: vitaminen en mineralen zijn 
goed voor 14% en een groei met meer dan 2,5%. De trend in dit 
segment is niet langer die van de multivitaminen, maar wel de prepa-
raten die zich richten op een enkele vitamine of een groep vitaminen 
zoals vitamine D of vitamine B. Het segment van de middelen voor 
de spijsvertering kent ook een uitzonderlijke groei van 5%.

"Het is aan ons allemaal, partners in een kwaliteitsvol 
gezondheidssysteem, om onze troeven en onze toege-
voegde waarde te tonen. Zij zorgden tot nu toe voor het 
succes van een van de beste zorgstelsels. Het is nu aan 
de teams om het aanbod buiten het OTC-geneesmiddel 
uit te breiden en om hun advies op het vlak van preventie 
te versterken”, aldus nog Marc Gryseels.

  En wat in 2018?
De kwaliteit van de ondersteuning en aflevering zijn belangrijke criteria 
voor het behoud van de groei van de OTC. De uitbreiding van de fy-
sieke apotheek naar de e-apotheek, het gedeeld farmaceutisch dos-
sier (GFD) en het elektronische recept zijn allemaal nieuwe opdrachten 
voor de apotheek waarvan OTC niet kan worden uitgesloten.

"We vertrouwen erop dat de apotheker blijft verder werken aan 
het ontwikkelen van zelfmedicatie. De ontwikkeling van deze 
praktijk is gewoon niet mogelijk zonder de steun van de apothe-
ker en zijn team, die een sleutelrol spelen op het vlak van advies, 
opvolging van het farmaceutisch dossier of de -naspeurbaarheid 
De groei van deze markt vormt een veilig en geloofwaardig alter-
natief voor de huidige economische uitdagingen."

In het kort: 
F  De zelfmedicatiemarkt staat nu voor een bredere markt 

dan deze van de voorschriftvrije geneesmiddelen. Het 
gaat zowel om welzijn als preventie: voedingssupplemen-
ten, zelftests...

F  Statistieken tonen aan dat de productsegmenten van 
voedingssupplementen en medische hulpmiddelen een 
sterkere groei kennen dan het segment van niet-voorge-
schreven medicijnen.

F  Het apotheekteam is en blijft een hoofdrol spelen in de toe-
komst van zelfmedicatie: om patiënten te begeleiden bij hun 
keuze, maar ook om het aanbod te goed in te schatten.

Virginie Villers

  Goede groeicijfers
Is de verkoop van voorschriftvrije medicamenten het ‘groeihor-
moon’ van de apotheek? Volgens de 2017 Barometer van Bachi 
op basis van IMS-gegevens is het antwoord ‘ja’. "We stellen 
inderdaad vast dat de markt van terugbetaalbare genees-
middelen een groei van 1% kende en die van de voor-
schriftvrije OTC-producten een groei van 2,6%”, zegt Marc 
Gryseels, gedelegeerd bestuurder van Bachi. "De vrije verkoop-
markt omvat heel veel producten, maar alleen al de OTC 
zorgt voor een groei van + 2%, of het dubbele van de markt 
van de terugbetaalde geneesmiddelen." Er even op wijzen 
toch dat de OTC-markt wordt opgedeeld in geneesmiddelen en 
niet-geneesmiddelen. De eerste groep is het belangrijkst, want 
zij vertegenwoordigt 62% van het totaal OTC-producten met een 
groei tot +/- 1%. Vergeten we ook niet dat OTC-geneesmiddelen, 
die dus geen voorschrift vereisen, toch voor 30% worden voor-
geschreven door de arts. De arts sluit OTC dus niet uit in zijn 
klinische aanpak.

  Een geïntegreerde benadering van gezondheid
38% van de OTC-producten zijn niet-geneesmiddelen zoals voe-
dingssupplementen, medische hulpmiddelen, cosmetica en bio-
ciden waarvan 17% wordt voorgeschreven, wat meteen ook de 
toegevoegde waarde van deze producten bevestigt.
"De afgelopen jaren is de toename van zelfmedicatie ten 
goede gekomen aan gezondheidsproducten in het alge-
meen, in ieder geval de producten die door de consu-
ment  als gezondheidsproducten worden beschouwd", 
verduidelijkt Marc Gryseels. "Of met andere woorden: de 
Belgen genezen zichzelf niet met geneesmiddelen alleen. 
Ze beschouwen ook producten zonder een VHB, zoals 
bv.voedingssupplementen, als behandelingen op zich. "

  De pijnstillers op 1 in de OTC-markt
Zeer eigen voor ons land is het grootste OTC-segment - de pijnstil-
lers - dat zelfs 20% van de markt op zich neemt (met een groei van 
iets minder dan 1%).

2017, een goed OTC-jaar  
De mensen die zelfmedicatie enkel en allen koppelen aan de OTC-geneesmiddelen 
mogen dat denkbeeld aanpassen. OTC past in een algemene trend voor een 
verantwoord verbruik dat de naam selfcare meekreeg. Dit kan, als de cijfers kloppen, 
een echte boost geven aan het werk in de apotheek.

MARC GRYSEELS, GEDELEGEERD BESTUURDER VAN BACHI GAAT ER DIEPER OP IN.  

Source IMS Consumer Health Services

OTC Sales and Growth per Segment
(Sales in € PUB Price; MAT/11/2017)

Pain relief and cough & cold categories dominate the OTC market with -40% of sales but digestive 
health is the most rapidly growing

OTC market €1.34b (Sales in € PUB Price) +2,1% (MAT/11/2017)
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Previous Period Growth

PAIN RELIEF    +0,6%

COUGH COLD    +1,3%

VIT/MINERALS/NUTRIT SUPPL  +2,6%

DIGESTIVE    +5,0%

SKIN TREATMENT   -1,4%

CIRCULATORY PRODUCTS  -2,0%

OTHERS (12)    +4,5%

Source IMS Consumer Health Services

Growth in the OTC is mainly driven by the Not Registered segment, which has experienced a yearly 
growth rate of 4.5%

OTC MARKET
€1.34b MAT 11/2017

+2.1% Growth +1.7% 5y CAGR

REGISTERED
€824m (62% share)

+0.6% Growth +0.5% 5y CAGR

NOT-REGISTERED
€510m (38% share)

+4.5% Growth +3.8% 5y CAGR

RX sales +0.4%

FREE sales +0.7%

RX sales +2.8%

FREE sales +4.7%
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