
Een groot aantal supermarkten verkoopt momenteel zelfzorggeneesmiddelen. 
Hiermee komen zij tegemoet aan de wens van de samenleving, namelijk een 
brede en verantwoorde beschikbaarheid van deze zelfzorggeneesmiddelen. 
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Supermarkten geven met de Richtlijn verantwoorde verkoop zelfzorggeneesmiddelen invulling aan 
verantwoorde zorg, zowel op de winkelvloer als online. Zo zijn er regels over hoe je duidelijk aangeeft 
dat de artikelen zelfzorggeneesmiddelen zijn, is er veel aandacht voor het belang van het lezen van de 
bijsluiter en worden zelfzorggeneesmiddelen niet gratis verstrekt. 
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• De mogelijkheden om zelfzorggeneesmiddelen te verkopen blijven 

voor supermarkten gelijk. 
• Er blijft ten alle tijden een drogist verantwoordelijk voor de bewaking 

van het verkoopproces en deze is minimaal 32 uur per week fysiek 
aanwezig in de supermarkt.

• Verantwoorde verkoop blijft geborgd. De consument kan nog steeds 
advies over het gebruik van het product vragen in de supermarkt. 
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• Nieuw is de mogelijke inzet van digitale communicatie bij de 

verkoop van zelfzorggeneesmiddelen. Dit kan bijvoorbeeld door bij 
het schap met de zelfzorggeneesmiddelen een tablet of telefoon te 
plaatsen waarmee een (assistent-)drogist oproepbaar is. Dit is 
laagdrempeliger, want er is geen noodzaak om iemand aan te 
spreken. Het is ook anoniemer, iets wat consumenten op prijs stellen 
bij problemen waar mensen zich soms voor schamen. 

• Supermarkten die in de toekomst gebruik willen maken van een 
digitale oplossing, onderstrepen nog steeds het belang van verant-
woorde zorg. Daarom wordt gewerkt aan aanvullende richtlijnen. 
Hierbij is onder andere aandacht voor de manier waarop wordt 
verwezen naar de mogelijke voorlichting, de toegankelijkheid van 
het gebruikte device, maar ook de manier waarop slechtziende of 
analfabete klanten worden geholpen door medewerkers. 
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Supermarkten verkopen 
15 procent van de totale 
omzet van zelfzorggenees-
middelen.

15%
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Supermarkten leiden ieder 
jaar circa 800 (assistent-)
drogisten op met het 
wettelijk erkend diploma 
daarvoor.
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Op dit moment wordt een drogist in een supermarkt 
gemiddeld één keer per jaar geraadpleegd. In een pilot 
met de inzet van een tablet (met een drogist op afstand) 
werd deze gemiddeld 2 keer per dag gebruikt. 
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? ?

Het CBL staat open voor suggesties 
over hoe verantwoorde zorg middels 
een tablet aangeboden kan blijven 
worden in supermarkten. 

Dit kan gemaild worden naar info@cbl.nl. 
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Geneesmiddelen met de a�everstatus AV (Algemene 
Verkoop) mogen in alle 4300 supermarkten, zonder 
wettelijke eisen daarvoor, worden verkocht. Je kunt 
dan denken aan paracetamol.

In circa 1200 supermarkten zijn ook UAD
geneesmiddelen te koop, bijvoorbeeld 
ibuprofen. Supermarkten moeten hiervoor 
een gediplomeerd drogist in dienst hebben.


