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N. EVRARD IN SAMENWERKING MET BACHI, 
DE BELGISCHE BEROEPSVERENIGING VAN DE INDUSTRIE

VAN VOORSCHRIFTVRIJE GENEESMIDDELEN EN
GEZONDHEIDSPRODUCTEN VERKOCHT IN DE APOTHEEK

Met natuurlijkheid, soms ook wel 'Clean Healthy' genoemd, heb-
ben we het over producten die minstens beantwoorden aan drie 
zeer specifieke voorwaarden. 
1.  Hun productie veroorzaakt geen enkele vervuiling, 
2.  bij en na gebruik dragen ze niet bij aan watervervuiling, 
3.  hun ecologische voetafdruk is lager dan die van andere produc-

ten van hetzelfde type. 
Natuurlijkheid zet meer dan ooit de toon voor een markt die zichzelf 
ernstig moet in vraag durven te stellen, zowel qua inhoud als qua vorm. 

  Een alternatief of een ondersteunend hulpmiddel? 
De natuurlijke producten gericht op onze gezondheid hebben een 
grote aantrekkingskracht. Hun eenvoudige samenstelling voldoet 
aan de verwachtingen van de consument op het vlak van transpa-
rantie, hun plantaardige samenstelling, soms veganistisch of ‘cru-
elty free’, en ze staat ook voor een ethische belofte. Planten wor-
den gezien als vrij van bijwerkingen, soms ten onrechte, vooral in 
het geval van wisselwerkingen. De studie Les Echos-OpenHealth(1) 
beschrijft het gedrag en de motivatie van mensen die natuurlijke 
producten gebruiken voor hun welzijn en gezondheid. Men onder-
scheidt drie soorten en het betreft: 
C  de zorg om zijn gezondheid integreren in een globale leefstijl, ge-

baseerd op ecologie, die zelfs tot de weigering van de conven-
tionele zorg kan gaan. Het gaat dan vooral om een preventieve 
zorg, bv. bij winterkwaaltjes of hormonale problemen. 

C  de zoektocht naar effectieve alternatieven voor vervelende proble-
men, waarbij men de raadpleging van een arts onnodig vindt of 
geen verslaving wenst (bv. slaapstoornissen, verkoudheid, enz.). 

C  de begeleiding van een allopathische behandeling die noodzakelijk 
is maar die bijwerkingen kan hebben. Dit is het geval met kruiden-
geneeskunde, waarvan een derde van de patiënten beweert ze te 
gebruiken naast de conventionele medicijnen. Het gaat ook om 
probiotica die de apotheker samen met antibiotica adviseert. 

Het apotheekteam geniet heel wat vertrouwen en lijkt de meest 
legitieme om natuurlijke producten te adviseren.
Door hun kennis, empathie en ernst die de Belgen hen toeschrijven, 
zijn apothekers en hun team in staat om het best aan deze groeien-
de vraag te voldoen en zo hun positie op deze markt te versterken. 

  Ingrediënten en productieprocessen 
Maar consumenten nemen niet langer vrede met het feit dat ge-
zondheids- en welzijnsproducten natuurlijk zijn. Ze moeten ook goed 
zijn voor het milieu of met andere woorden: van biologische teelt, 
de biodiversiteit respecteren en ook geen chemische toevoegingen 
bevatten. Heel wat laboratoria spannen zich in voor een ecologische 
aanpak en garanderen zowel innoverende formules, de oorsprong 
van de 3 planten die worden gebruikt bij de samenstelling van hun 
producten als een engagement voor de bescherming van de bio-
diversiteit. Sommigen gaan voor certificeringen zoals bv. biolabels. 
Een groeiende trend, maar niettemin nog beperkt (en beperkend). 
Want soms kan voor bepaalde planten inderdaad de voorkeur wor-
den gegeven aan lokale inkoop boven een biologische inkoop: bio-
logische kwaliteitsnormen verschillen immers van land tot land. Zo 
kan een lokale conventionele keten zinvoller zijn dan een biologische 
keten die duizenden kilometers verderop ligt. 

  Ecologisch design 
Om deel uit te maken van een duurzaamheidsproces moet het vol-
ledige productontwerpproces onder de loep worden genomen en 
wordt er ook de hele productieketen bij betrokken! De keuze van de 
werkzame stoffen is belangrijk, natuurlijk, maar ook de hulpstoffen, de 
galenische vorm, de technologie gebruikt voor de bewaring, enz. Ten 
slotte moet ook de verpakking ecologisch verantwoord zijn via het 
gebruik van plantaardige plastic of zelfs herbruikbare verpakkingen. 

Referentie: « Le marché français de la santé et du bien-être au naturel. Dynamique 
et perspectives du marché du selfcare au naturel ». Les Echos en partenariat avec 
OpenHealth, 2019.

De 'Clean Healthy' trend,
natuurlijk en onmisbaar
Tijdens het jaarlijks Bachi symposium dat dit jaar noodgedwongen virtueel moest 
plaatsvinden, stelde Agné Vezbergiené - Consumer Products & Retail sector leader
bij Deloitte – de nieuwe trends in de gezondheidssector voor. 
Een ervan was de steeds groeiende vraag naar ‘natuurlijkheid’.

  ANTIVIRAAL  
5% ACICLOVIR

ANTI-INFLAMMATOIRE
HYDROCORTISONE 1%

ZONDER  
VOORSCHRIFT  
VERKRIJGBAAR

NAAM VAN HET GENEESMIDDEL Zovirax Duo 50 mg/g en 10 mg/g crème. KWALITATIEVE EN KWANTITATIEVE SAMENSTELLING 1 gram crème bevat 50 mg aciclovir en 10 mg hydrocortison. Hulpstoffen met bekend 
effect: 67,5 mg cetostearylalcohol,  8 mg natriumlaurylsulfaat  en 200 mg propyleenglycol / gram crème. FARMACEUTISCHE VORM Crème • Witte tot geelachtige crème KLINISCHE GEGEVENS: THERAPEUTISCHE 
INDICATIES • Behandeling van vroegtijdige tekens en symptomen van recidiverende herpes labialis (koortsuitslag) om de progressie van koortsblaas tot ulceratieve laesies bij immunocompetente volwassenen en 
adolescenten (12 jaar en ouder) te verminderen. DOSERING EN WIJZE VAN TOEDIENING Dosering Volwassenen en adolescenten (12 jaar en ouder): Zovirax Duo moet vijfmaal per dag gedurende 5 dagen worden 
aangebracht (dwz ongeveer om de 3-4 uur, waarbij aanbrenging tijdens de nacht kan worden overgeslagen). De behandeling moet zo snel mogelijk worden gestart, bij voorkeur onmiddellijk na de eerste tekens of 
symptomen (prodroom of erytheem). Er moet telkens een voldoende hoeveelheid crème aangebracht worden om het aangedane gebied, met inbegrip van hun buitenrand van de letsels, te bedekken, indien aanwezig. 
Behandel gedurende 5 dagen. Als de letsels nog steeds aanwezig zijn 5 dagen na het beëindigen van de behandeling, dienen de gebruikers te worden geadviseerd een arts te raadplegen. Pediatrische patiënten  
De veiligheid en werkzaamheid van Zovirax Duo bij kinderen jonger dan 12 jaar is nog niet vastgesteld. WIJZE VAN TOEDIENING Alleen voor cutaan gebruik. Gebruikers dienen vóór en na het aanbrengen van de crème 
hun handen te wassen en onnodig wrijven over de letsels of aanraken ervan met een handdoek te vermijden, om verergering of overdracht van de infectie te vermijden. CONTRA-INDICATIES Overgevoeligheid voor 
aciclovir, valaciclovir, hydrocortison of voor één van de in vermelde hulpstoffen.  Gebruik bij huidletsels die veroorzaakt zijn door ieder ander virus dan herpes simplex, of voor schimmel-, bacteriële- of parasitaire 
huidinfecties. BIJWERKINGEN Bijwerkingen zijn ingedeeld op systeem-/orgaanklasse en frequentie. Frequenties zijn gedefinieerd als: zeer vaak (≥1/10), vaak (≥1/100, <1/10), soms (≥1/1.000, <1.100), zelden (≥1/10.000, 
<1/1.000) zeer zelden (<1/10.000) en niet bekend (kan met de beschikbare gegevens niet worden bepaald).

Systeem-/orgaanklasse Bijwerking Frequentie

Huid- en onderhuidaandoeningen

Droge huid of schilfering Vaak
Een voorbijgaand brandend, tintelend of prikkelend gevoel (na applicatie van het product)
Jeuk Soms

Erytheem
Pigmentatieveranderingen
Contactdermatitis na applicatie werd waargenomen in studies in verband met de dermale veiligheid in geval van applicatie onder een occlusief verband. 
Indien gevoeligheidstesten werden uitgevoerd, was de reactieve stof hydrocortison of een bestanddeel van de crèmebasis.
Reacties op de plaats van applicatie, inclusief tekens en symptomen van ontsteking.

Zelden

Immuunsysteemaandoeningen Onmiddellijke overgevoeligheidsreacties, inclusief angio-oedeem Zeer zelden
Oogaandoening Gezichtsvermogen, wazig Niet bekend 

Postmarketingervaring met enkel aciclovir als actieve stof hebben aangetoond dat overgevoeligheidsreacties, inclusief angio-oedeem, zeer zeldzame bijwerkingen zijn. Pediatrische patiënten Het veiligheidsprofiel bij 
adolescenten (12-17 jaar) was vergelijkbaar met dit bij volwassenen.  
MELDING VAN VERMOEDELIJKE BIJWERKINGEN Het is belangrijk om na toelating van het geneesmiddel vermoedelijke bijwerkingen te melden. Op deze wijze kan de verhouding tussen voordelen en risico’s van het 
geneesmiddel voortdurend worden gevolgd. Beroepsbeoefenaren in de gezondheidszorg wordt verzocht alle vermoedelijke bijwerkingen te melden via: BELGIË Federaal agentschap voor geneesmiddelen en 
gezondheidsproducten Afdeling Vigilantie Postbus 97, B-1000 Brussel Madou Website: www.fagg.be. E-mail: adversedrugreactions@fagg-afmps.be LUXEMBURG Centre Régional de Pharmacovigilance de Nancy 
Bâtiment de Biologie Moléculaire et de Biopathologie (BBB) CHRU de Nancy – Hôpitaux de Brabois Rue du Morvan 54 511 VANDOEUVRE LES NANCY CEDEX Tél  : (+33) 3 83 65 60 85 / 87 Fax : (+33) 3 83 65 61 33 E-mail : 
crpv@chru-nancy.fr ou Direction de la Santé Division de la Pharmacie et des Médicaments Allée Marconi - Villa Louvigny L-2120 Luxembourg Tél. : (+352) 2478 5592 Fax : (+352) 2479 5615 E-mail : pharmacovigilance@
ms.etat.lu  Link pour le formulaire : http://www.sante.public.lu/fr/politique-sante/ministere-sante/direction-sante/div-pharmacie-medicaments/index.html HOUDER VAN DE VERGUNNING VOOR HET IN DE HANDEL 
BRENGEN GlaxoSmithKline Consumer Healthcare s.a./n.v. Site Apollo Avenue Pascal, 2-4-6 1300 Wavre NUMMER(S) VAN DE VERGUNNING VOOR HET IN DE HANDEL BRENGEN  BE379136 
AFLEVERINGSWIJZE Geneesmiddel niet op medisch voorschrift. DATUM VAN HERZIENING VAN DE TEKST Datum van goedkeuring van de samenvatting van de kenmerken van het product: 01/2020

* Onder de behandelingen zonder voorschrift verkrijgbaar. ** Wanneer gebruikt bij de eerste tinteling. 1. Hull CM et al. J Am Acad Dermatol 2011; 64:696.e1–696.e11. 
2. Zovirax Duo SmPC, 2016. 3. Elion GB. J Med Virol 1993; 1:2–6. 4. Zhai H et al. Skin Pharmacol Appl Skin Physiol 2000; 13:352–357. 
5. PubMed Health. Hydrocortisone (on the skin). Available at: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4171913/ (accessed November 2020).

 PM-BE-ZODU-20-00005 | Date of preparation: December 2020. Trademarks are owned by or licensed to the GSK group of companies.  
© 2020 GSK group of companies or its licensor. Information exclusively intended for HCPs. GSK Consumer Healthcare N.V.

UNIEKE 2-IN-12-IN-1  FORMULE

ALLEEN* ZOVIRAX DUO STOPT HET 
VIRUS EN HELPT DE BLAAR TE VOORKOMEN**

DE ENIGE KLINISCH BEWEZEN 
KOORTSLIPCRÈME DIE DE VORMING VAN 
EEN BLAAR KAN VOORKOMEN.1 

Zovirax Duo moet worden gebruikt bij het eerste 
teken van een koortslip (tintelingen, roodheid, 
zwelling) om de kans op het ontstaan van een 
blaar te verkleinen.1

De revolutionaire dubbele actie blokkeert de 
replicatie van HSV-1 en vermindert ontsteking, 
roodheid en jeuk.2-5

NIEUW IN DE APOTHEEK!

ZOVIRAX DUO 50 MG/G + 
10 MG/G CREME TUBE 2 G

CNK: 
3055-449

PP: 
€ 12,99 Groei van de marktwaarde van

natuurlijke producten in 2020 

5,7%

Bron: Euromonitor International - Consumer Health in Belgium, oktober 2020 


