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  Hoe evolueert de markt van de ‘selfcare’ in ons land? 
De voorbije twaalf maanden is de ‘selfcare’-markt gegroeid 
met +3,4 %. Dat is hoger dan de totale geneesmiddelenmarkt 
in de apotheek (een groei met 1,8%). 

Evolutie
van de markt van
zelfmedicatie in

België de voorbije
12 maanden:

+ 3,4%

De markt voor hygiënische verzorging, voeding en accessoi-
res volgt ook deze evolutie.

  Hoe verklaart u het groeiende belang van OTC  
tegenover de algemene geneesmiddelenmarkt?

OTC is vandaag een echte maatschappelijke trend die in-
speelt op de behoeften van de patiënten, die steeds meer op 
zoek gaan naar welzijn en autonomie en bekommerd zijn om 
hun gezondheid te behouden. De patiënt wil zelf verantwoor-
delijk zijn voor haar of zijn eigen gezondheid. Maar zelfs als 
is zelfmedicatie een troef omwille van de snelheid, efficiëntie, 
toegankelijkheid, kennis en empowerment voor de patiënt - 
stuk voor stuk voordelen voor vooruitgang in de behandeling 
– toch levert het ook mogelijke risico's zoals bijwerkingen, 
geneesmiddelinteracties, contra-indicaties. Precies hier is 
een rol weggelegd voor het apotheekteam en voor de (her)
waardering van het farmaceutisch advies. 

  Wat is de beste OTC-groeimarkt?
De pijnstillers zijn de belangrijkste OTC qua verkoop, met 
een groei van 1, 9% (wat minder is dan de groei van de OTC-
markt en minder dan vorig jaar).

De producten ingedeeld in de categorie verkoudheden vol-
gen een mooie groei met + 5,5%, maar het zijn de producten voor 
slaapstoornissen die de sterkste groei met 13,1% behalen.

Wat de vitaminen en supplementen betreft, is er een duide-
lijke trend: de ontwikkeling van specifieke vitaminen (en niet 
langer zoals vroeger met de multivitaminekuren). Voorbeelden 
zijn vitamine D (+ 8,5% groei) en de vitaminen B (+ 14,5%).

Andere segmenten maken ook een goede vooruitgang: zee-
wateroplossingen (+ 13%), probiotica (+ 12%).

De markt van de ‘selfcare’ zet zijn groei gestaag verder. Deze trend staat voor
een gedrag en wens van onze patiënten. Een evolutie die zij bovendien steeds beter 
onder de knie hebben maar die ook de betrokkenheid vergt van gezondheidswerkers, 
met name het apotheekteam.      

ENKELE VERDUIDELIJKINGEN DOOR MARC GRYSEELS, AFGEVAARDIGD BESTUURDER VAN BACHI.

Zelfmedicatie: een dynamische markt
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* Conform de wetgeving.
** Dankzij vitaminen A en C die het immuunsysteem ondersteunen.

De NAN OPTIPRO expertise
met de Bio garantie.

Dit document is voorbehouden voor gezondheidsspecialisten.
Belangrijke informatie voor (para)medici: de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) heeft aanbevolen om zwangere vrouwen en moeders van zuigelingen te informeren over de voordelen en de superioriteit van borstvoeding. In het bijzonder dat borstvoeding de beste voeding is en de beste 
bescherming tegen ziektes biedt. Moeders moeten ook begeleid worden met de voorbereiding op en de verderzetting van borstvoeding, met de nadruk op het belang van de kwaliteit van hun eigen voeding tijdens de zwangerschap en na de geboorte. Onnodige introductie van gedeeltelijke 
flesvoeding of andere voedingsmiddelen of dranken zou ontmoedigd moeten worden omdat het een negatieve invloed op borstvoeding kan hebben. Bovendien moeten moeders gewaarschuwd worden dat zij niet terug kunnen komen op hun beslissing om geen borstvoeding meer te geven. Voordat 
een moeder besluit om flesvoeding te geven, zou ze geadviseerd moeten worden over de sociale en financiële gevolgen van haar beslissing, bijvoorbeeld als een baby exclusief flesvoeding krijgt, dan is meer dan 450 gram per week nodig, dus de familiale omstandigheden en de kosten moeten in 
overweging worden genomen. Moeders moeten eraan herinnerd worden dat borstvoeding niet alleen de beste voeding, maar ook de meest economische voeding is. Wanneer toch wordt besloten om flesvoeding te geven is het belangrijk om de juiste instructies mee te geven omtrent het gebruik 
van deze voeding en erop te wijzen dat ongekookt water, niet gesteriliseerde zuigflessen of een onjuiste bereiding de baby ziek kan maken. Dit document is uitsluitend voorbehouden aan de gezondheidsspecialisten. Met vriendelijke groeten, Nestlé Babyvoeding. PID 1629 – November 2017.
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Met ons beste eiwit: met een hoge
kwaliteit en een laag eiwitgehalte*

Probiotica L reuteri

ARA / DHA

Een zuigelingenvoeding van biologische 
oorsprong, geproduceerd volgens strenge 
regels om het milieu en het dierenwelzijn
te respecteren.
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  Welke innovaties kunnen we verwachten 
op de OTC-markt?

De markt telde in één jaar 650 nieuwe referenties. Momen-
teel wordt deze markt vooral beïnvloed door de komst van 
generieken van OTC’s en van parallelinvoer. Dit zorgt voor 
een grote concurrentie. Switches of delisting zouden ook mo-
gelijkheden kunnen bieden om de OTC-markt uit te breiden. 

Ann Daelemans
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Wat kan een berooepsvereniging als BACHI bijbrengen aan het apotheekteam? 
BACHI maakt ruimte voor communicatie rond zelfmedicatie tussen de verschillende partners van de farmaceutische wereld: 
de industrie, de politiek, de apothekers en de patiënten. De vakvereniging probeert antwoorden en oplossingen te vinden voor 
een verantwoorde en begeleide selfcare. Ze belicht alle voordelen van voorschriftvrije geneesmiddelen, ook al omdat deze 
markt enorm is. Momenteel is één op de twee verkochte verpakkingen met geneesmiddelen een voorschriftvrij geneesmiddel. 
En deze trend zet zich alleen maar sneller door. Gezien de huidige budgettaire beperkingen zoeken de overheden constant 
naar besparingen, met behoud van de grondslagen van ons gezondheids- en socialezekerheidsstelsel lijkt zelfmedicatie een 
geloofwaardige piste voor het reguleren van het zorgaanbod. De status van een vrij verkrijgbaar gezondheidsproduct is een 
status die de patiënt responsabiliseert, maar het belang van het apotheekadvies niet in het gedrang brengt, zodat de dosering 
en het advies voor goed gebruik nog steeds goed bekend blijven.


