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Vraag heT
aan je apOTheker, dan weeT je ’T zeker  

Wist u dat maar liefst 85% van de Belgische bevolking de apothekers in ons land als zeer betrouwbaar 
aanzien? We bekleden daarmee een mooie derde plek op de ranglijst van ‘betrouwbare beroepen’,  
achter de brandweerman (92%) en de piloot (88%). Dit vertrouwen moeten we iedere dag weer verdienen.

“Ja maar, het internet zegt dat…” Een zinnetje dat u ongetwijfeld ook al in uw officina heeft gehoord. 
Hoe omgaan met die hedendaagse, die steeds beter geïnformeerde en mondiger wordende patiënt? 
Hoe omgaan met de zogenaamde slimme patiënt? Het antwoord is simpel: als apotheker zelf nog slimmer 
worden en spontaan alle nodige en betrouwbare informatie geven. alles wat het internet of de televisie 
zegt wordt door de patiënt als waar aanzien, daar kun je moeilijk tegenop argumenteren. Dus moet je 
nog meer weten om je expertise en erkenning hoog te houden. En dat betekent dus: zelf alsmaar beter 
geïnformeerd zijn en dit vertalen in een communicatie die aangepast is aan iedere individuële patiënt.

“De industrie en de apotheker zijn natuurlijke bondgenoten.” ik heb al vaker gezegd dat we elkaar 
kunnen ondersteunen in het belang van de patiënt. Omega Pharma wil dat natuurlijke bondgenootschap 
in daden omzetten met www.otcpartner.com, een partnerplatform dat u wil informeren en adviseren. 
Hiervoor ging Omega Pharma niet over één nacht ijs. in verschillende rondetafelgesprekken met apothekers 
- waarvan u er één vindt op de volgende bladzijde - werd gepolst welke informatie de hedendaagse 
apotheker nodig heeft, en hoe die informatie idealiter tot in de officina moet geraken. De grootste 
informatiebehoefte behelst overigens OTC-gerelateerde onderwerpen, wat het natuurlijk bondgenootschap 
nog meer versterkt. En ook in de andere learnings uit dat rondetafelgesprek zult u ongetwijfeld heel 
wat herkenningspunten terugvinden! Omega Pharma zal via het partnerplatform www.otcpartner.com 
proberen een antwoord te geven op uw informatiebehoefte.

De verwachtingen in ons beroep veranderen snel. Charles Darwin zei het ooit al: de enige manier om 
veranderingen het hoofd te bieden, is mee veranderen. Evolueren of uitsterven. De evolutie waar wij 
als eerstelijns zorgverstrekker vandaag de dag mee worden geconfronteerd noopt tot extra informatie. 
Het OTC Partner platform van Omega Pharma wil daarbij een praktische tool zijn die de apotheker helpt 
in zijn adviserende rol. OTC Partner adviseert de adviseur.

Veel leesplezier,

 Apr. Filip Babylon

 eDitO

cOlOFOn

   www.otcpartner.com  

Otc Partner is het adviesplatform voor de partners van Omega Pharma Belgium nV.
Lanceringseditie januari 2012 – Verantwoordelijk uitgever: Davy De Vlieger, Venecoweg 26, 9810 nazareth. Tel. 09/381.02.00 – interne 
coördinatie Omega Pharma: ilse Saenen - Concept en productie: Punta Linea Communications – Hoofdredactie: Marko Heijl – Project 
management: Bianca Peeters – Fotografie: Tom Peeters – Grafisch vormgeving: Felix De Koker, Yanina Suykens – Redactie: Leonore Pulleman, 
Marko Heijl – Website: www.otcpartner.com - Contact: contact@otcpartner.com - © Punta Linea Communications & Omega Pharma Belgium nV. 
Verschijnt ook in het Frans.  meer info: www.otcpartner.com
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 De conclusie
Een verhoogde adviesfunctie ten gevolge van de ‘slimme’ patiënt 
betekent zeker en vast opportuniteiten, maar enkel als die 
verhoogde adviesfunctie goed wordt ingevuld. En dat betekent 
een verhoogde informatiebehoefte.

de Trend: 
OTC wOrdT sTeeds 
belangrijker

• Het aantal afgeleverde verpakkingen van voorschriftplichtige 
geneesmiddelen in de officina neemt af.

• Hierdoor daalt de rentabiliteit van de apotheek.
• Het OTC-segment biedt kans die trend te compenseren.

 De officina inzichten
 “Je gaat je kennis vooral verbreden in het segment dat je ligt. 

Voor mij is dat bijvoorbeeld voedingssupplementen. ik werk in 
mijn apotheek met vijf mensen. iedereen bij ons spitst zich op 
iets toe, want je kan nu eenmaal niet in alles even goed zijn.”

 De opportuniteit
 “Het is tegenwoordig zeker niet meer een kwestie van gewoon 

een doosje verkopen. Je verkoopt eigenlijk meer welzijn, of 
gezond-zijn. OTC sluit hier nauw bij aan.”

 De conclusie
OTC beantwoordt aan zowel het commerciële als aan het 
welzijnsaspect van het apothekersvak. Hierop inspelen – zowel 
in aanbod als in knowhow – wordt steeds belangrijker voor elke 
apotheek.

meer info: www.otcpartner.com

Het partnerplatform www.otcpartner.com wil u voortaan 
in het steeds belangrijker wordende segment van de Otc 
de essentiële informatie verstrekken, en zo ‘de adviseur 
adviseren’. Dit zal gebeuren a.d.h.v. korte tips & tricks 
gericht op het bevorderen van uw dialoog met de patiënt.

hOe Omgaan meT

de slimme paTiënT?
De maatschappij evolueert sneller dan ooit. en ook in de apothekerswereld verandert er heel wat. We verzamelden 
in twee sessies een aantal apothekers rond de spreekwoordelijke ronde tafel om de belangrijkste tendensen in het 
werkveld te bespreken, en om mee na te denken over mogelijke hulpmiddelen die wij als Omega Pharma aan onze 
partners in de officina kunnen aanbieden. Het werd twee keer een leerrijke avond, met tal van interessante inzichten 
die voor veel lezers heel herkenbaar zullen overkomen. twee zeer duidelijke trends waar te nemen:
• een sterk verhoogde adviesfunctie bij de apotheker
• Otc wordt steeds belangrijker

de Trend:
een sTerk VerhOOgde 
adViesfunCTie bij de 
apOTheker
• Patiënten zijn veel beter geïnformeerd, worden steeds 

slimmer. Hierdoor wordt de lat voor de apotheker alsmaar 
hoger gelegd.

• Steeds meer patiënten willen – ‘nog niet’ – naar de dokter 
gaan, wat eerstelijnsadvies voor de apotheker betekent.

• Steeds vaker worden patiënten naar de apotheker door- 
verwezen voor meer uitleg.

• Doordat patiënten niet altijd de dokter 100% begrepen 
hebben, komen ze naar de officina voor verdere uitleg in 
‘consumententaal’.

• Door het internet weten mensen weliswaar steeds meer, 
maar voor het maken van correcte keuzes richten ze zich tot 
de apotheker.

 De officina inzichten
 “Mensen komen met meer kennis dan vroeger af. Ja, ze weten 

in bepaalde domeinen zelfs meer dan ik, want ze hebben alles 
al uitgepluisd op het internet.”

 “Je moet de patiënt niet gewoon zeggen ‘je moet dit of dat 
nemen’. Je moet ze niets wijsmaken. Ze moeten zelf begrijpen 
waarom jij dat doosje voorstelt. En dat betekent dat je zaken 
moet kunnen uitleggen.”

 De opportuniteit
 “Omdat je bij een contact over een geneesmiddel de kans 

krijgt je waar te maken, krijg je ook meer vertrouwen voor 
andere zaken. als je het ene goed uitlegt, gaan ze je ook 
vertrouwen voor een bodymelk.”

 “Er wordt meer en meer waarde gehecht aan ons oordeel. 
En ik denk ook dat op die adviserende rol ooit, wanneer de 
winstmarges op gewone medicatie gaan verminderen, een 
rating gaat komen. Dat is de toekomst: dat de raadgevende 
functie gaat gehonoreerd worden. ik weet niet op welke wijze, 
maar dat zal de toekomst wel uitwijzen. En ook denk ik dat 
dokters misschien nog wel gaan blij zijn dat wij een uitleg doen 
over bepaalde zaken, waar zij geen tijd meer voor hebben.” 

 ROnDetAFel

Met dank aan: Apr. Valerie Dezutter, Apr. Frederik Magerman, Apr. Ludwig De Pot, Apr. Hans Delrue, Apr. Régine Van Hoecke, Apr. Freddy Pijls, Apr. Johan Donders, Apr. Ingrid 
Van Eeckhout, Apr. Charlotte de Chaffoy, Apr. Cecile Hoogmartens, Apr. Guy Derkinderen, Ass. Vera Cornoedus en Apr. Dominique Fosselle.
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rOnd drOge Ogen?   
Patiënten vragen steeds vaker om een oplossing voor droge ogen. Dat zijn meestal vermoeide ogen. Vaak komt dit 
door veelvuldig gebruik van beeldschermen. Zeker in combinatie met bijvoorbeeld airco, wind, rook en verwarming 
is dit de voornaamste oorzaak van droge of vermoeide ogen. Oogbevochtigers vormen een snelgroeiende markt voor 
de apotheek.

ignace Fransman is opticien/optometrist en voorzitter van 
de algemene Professionele Opticiens- en Optometristenbond 
van België (aPOOB): “Veel voorkomende klachten zijn jeuk, 
irritatie, vermoeidheid, extra gevoeligheid voor licht en wind, 
het gevoel dat er zand in de ogen zit, rode ogen, droge ogen 
en tranen. Tranende ogen zijn dikwijls een symptoom van droge 
ogen. Want die kunnen ervoor zorgen dat je gaat tranen, te veel 
tranen maakt, of dat het traanvocht te waterig wordt door een 
verstoring van de verhouding tussen vocht en lipides. Daardoor 
verdampt het vocht sneller en krijg je dus … droge ogen.”

 Slechte traanfilm
Droge ogen betekent eigenlijk dat de traanfilm kwalitatief 
slecht, of onvoldoende is voor een egale bevochtiging van het 
oogoppervlak. De traanfilm die het hoornvlies beschermt, bestaat 
uit drie lagen.
• De mucinelaag is een slijmlaag die het epitheel met de 

traanfilm verbindt. Ze zorgt ervoor dat de drie lagen samen 
een film vormen en dat het oppervlak vochtig is. 

• De waterige laag is de tussenlaag. Ze voedt en beschermt 
het hoornvlies met mineralen, vitamines, proteïnen en 
zouten. 

• De lipidenlaag. Deze olieachtige bovenste laag bestaat 
uit lipiden die het traanvocht trager doen verdampen. 
“Hier ontstaan vaak de oogproblemen. als de oogklieren 
onvoldoende vetten produceren, is de olieachtige laag te 
klein en verdampt het vocht te snel”, zegt Dhr. Fransman. 

 Keratoconjunctivitis sicca (KcS)
Het fenomeen droge ogen is ook bekend als keratoconjunctivitis 
sicca (KCS), keratitis sicca, siccasyndroom of xeroftalmie. 
iedereen heeft er wel eens last van. Dhr. Fransman: “Vooral mensen 
die veel en lang naar beeldschermen van computer, televisie, 

iPad en mobieltjes kijken. Meestal zijn de klachten tijdelijk. 
Pas als het langer aanhoudt, is er echt iets aan de hand – en 
dan adviseer ik patiënten altijd om een oogarts te bezoeken.” 

 Verergerende factoren
• Contactlenzen. Lenzendragers hebben de neiging om minder 

te knipperen. Hierdoor verdeelt het traanvocht zich niet zo 
goed meer. 

• Bijwerkingen van medicijnen. 
• allergieën voor bijvoorbeeld cosmetische producten. 
• Leeftijd, omdat de kwaliteit van het traanvocht achteruitgaat. 
• Een veranderende hormonenbalans van vrouwen, periodiek of 

tijdens de zwangerschap.

 eén oogbevochtiger per dag
Ignace Fransman: “Zestig procent van de mensen heeft minstens 
één keer per jaar last van droge ogen. Vaak zo kortstondig dat ze 
het niet echt zien als een probleem. Maar de frequentie is hoog. 
De gemiddelde apotheek verkoopt ongeveer één oogbevochtiger 
per dag en het potentieel ligt zeker en vast nog tienmaal hoger. 
We zien door het intensieve beeldschermgebruik een significante 
klachtentoename bij jongeren tot ongeveer dertig jaar. Daarnaast 
bereiken mensen een hogere leeftijd en iedereen weet dat 
ouderen meer last hebben van keratoconjunctivitis sicca.”

 Oplossingen
Er zijn enkele eenvoudige handelingen die lichte klachten 
verminderen. 
• Zet de airco af of richt zijn luchtstroom niet op uw gelaat. 
• Plaats kamerplanten in de kamer of werkruimte. Die verhogen 

de luchtvochtigheid. Eventueel vormt een luchtbevochtiger 
een alternatief. 

“Wat in elk geval niet helpt, is spoelen met gekookt water 
of bronwater. Dat verdunt juist het traanvocht ten koste van 
het zoutgehalte, de isotoniciteit van het traanvocht.” 

hOe adViseren

  Mucinelaag 
  Waterige (traan) laag
  Lipidenlaag
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hOe OrganiseerT u uw apOTheek 
Op basis Van paTiënTenzOnes?
Geomarketing leert u het potentieel van de omgeving kennen. Het levert allerlei gegevens op die u praktisch vertaalt 
naar uw inrichtings- en assortimentsbeleid. en uw omzetcijfer.

 Geomarketing
Het potentieel van een apotheek is onder meer afhankelijk van 
de urbanisatiegraad van de omgeving. Welke verzorgingshuizen, 
supermarkten, huisartsen en dermatologen bevinden zich in 
de buurt? Maar ook: hoe is de uitstraling qua logo en etalage? 
En weet u welk imago uw organisatie heeft in de ogen van uw 
patiënten? Of nog belangrijker: kent u uw potentiële patiënten?

 Meten is weten
Erwin Veltjen van “apotheek Management Op Maat” is geomar-
ketingconsultant. Hij koopt relevante demografische en sociaal-
demografische gegevens onder andere bij het Nationaal Instituut 
voor Statistiek (niS). Hij verwerkt de informatie en bepaalt zo 
het aantrekkingsgebied van een specifieke apotheek. 
aantrekkingsgebied
• Waar liggen de grenzen en hoe lopen de verkeersaders?
• Waar bevinden zich de collegae?
• Welke potentiële patiënten wonen er en wat is hun profiel? 

 Patiëntenprofiel:
• verdeling mannen, vrouwen;
• opbouw in leeftijdsgroepen;
• gezinsinkomen en –grootte;
• uitgaven in de apotheek.

 De interesses van uw patiënten
interesses van uw patiënten achterhaalt u door data te (laten) 
verzamelen.

Dhr. Veltjen: “Veel apothekers weten welke patiënten interesse 
hebben voor schoonheidsproducten en cosmetica. Maar weten 
ze ook of hun patiënten willen stoppen met roken? Of hun choles-
terol willen verlagen? Hebben ze interesse voor vitamines of 
voedingssupplementen? En hoe zit het met hun prijsgevoeligheid? 
Bepaalde apotheken profileren zich als generalist, terwijl 
ze zich misschien beter specialiseren. Ook dat kan een 
geomarketingrapport rapporteren.”

 Vertalen naar de praktijk
Hebt u alle details in kaart? Dan kunt u die vertalen naar de 
winkeloppervlakte en de grootte van het productschap.
Dhr. Veltjen: “als er maar drie procent kinderen in de wijk woont, 
dan kan dit assortiment beperkt blijven. als u weet dat een groot 
deel van uw patiënten op leeftijd is en een bovengemiddeld 
inkomen geniet, dan heeft dat weer andere implicaties voor het 
aankoopbeleid en de inrichting van uw locatie.” 

 concurrentie- en trendwatching
Benchmarking levert ook mogelijkheden op voor trendwatching. 

 Aanbrengen op het gesloten ooglid
Traditionele oogdruppels zijn voor veel mensen geen fijne 
oplossing. Dhr. Fransman: “We knijpen als reflex de ogen dicht of 
ze gaan niet goed samen met de make-up.” Onder de merknaam 
Opticalmax is nu een rebranding verkrijgbaar van een middel 
dat in het buitenland al langer prima resultaten oplevert. Het 
product Lipomyst vult het lipidengehalte in de traanfilm aan, 
terwijl je het aanbrengt op het gesloten ooglid. Dhr. Fransman: 
“Telkens als je knippert, duwt het een stukje van die lipide naar 
beneden, waar het op de ooglidrand terechtkomt. Zo belandt 
het geleidelijk op het oog, waar het zijn nuttige werk doet in de 
buitenste laag van de traanfilm. Geen tranen, geen uitgelopen 
make-up, geen getuur door een troebel waas.” Lipomyst is 
een veilig product dat de natuur benadert en geen contra-
indicaties heeft. En: ook dragers van contactlenzen mogen ze 
gebruiken. Maar te frequent gebruik kan de lagen vermengen 
en de mucinelaag bevuilen.

 Opticalmax aanvullende producten
• de Verzorgende Oogdruppels, het traditionele middel tegen 

droge ogen, jeuk, geïrriteerde of waterige ogen; 
• de Gouttes Bleues die veel worden gebruikt voor esthetische 

doeleinden;
• het relaxerende Oogbad voor het spoelen van vermoeide ogen.

Langdurig gebruik van deze middelen kan geen kwaad, net zo min 
als spoelen met een fysiologische zoutoplossing.

 conclusie
• Droge ogen komen veel voor. De gemiddelde apotheek 

verkoopt één oogbevochtiger per dag, maar de potentie is 
tienmaal hoger. 

• Lipomyst van Opticalmax verhelpt het droge-ogenprobleem, 
want het herstelt de verstoorde lipidenlaag. 

• Patiënten brengen het middel aan op het ooglid, waardoor 
problemen met knipperen of uitlopende make-up tot 
het verleden behoren. 

• Houdt de klacht aan? Stuur uw patiënt dan naar de oogarts 
voor een duidelijke diagnose.

Aan te brengen op gesloten oogleden.

Werking Opticalmax lipomyst

De liposomen zullen zich vermengen
met natuurlijke lipiden op het ooglid.

Door te knipperen zullen de liposomen
de natuurlijke lipidenlaag

van de traanfilm aanvullen.

  GeOMARKetinG

Advies geven bij droge ogen

StAPPEnPLAn ConCuRREntIEWAtCHInG:

 Breng de naburige officina’s in kaart via geomarketing.
 Let op het aanbod, de inrichting, de manier van werken

 en de prijspolitiek.
 noteer sterke en zwakke punten.
 Vergelijk die met uw apotheek.

 Ga aan de slag met deze informatie:
• bepaal de mogelijke actiepunten;

• werk een strategisch plan uit;

• bedenk innovaties;

• positioneer uw apotheek door te specialiseren in bepaalde topics.

  meer info: www.otcpartner.com
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Een belangrijke trend is de toename van het aantal OTC-producten 
als alternatief voor producten op voorschrift. Een andere is de 
groei van internetapotheken. Voor beide trends geldt dat u een 
goede service moet bieden door een professioneel en persoonlijk 
patiëntenadvies. Dat drijft de bezoekfrequentie op en realiseert 
meer verkoop in zelfzorgmedicatie en parafarmacie.

Geomarketing is meer dan optimaal profiteren van geografische 
factoren. Dhr. Veltjen: “Het gaat zelfs verder dan ‘je klanten 
kennen’. Belangrijk is om het aanbod niet af te stemmen op wat je 
zelf denkt – en leuk vindt – maar precies weten wie er allemaal in het 
aantrekkingsgebied van de apotheek woont én wat hun profiel is.” 

Met dank aan Jacobs Pharma (www.jacobspharma.be)

Hoe organiseert u uw apotheek op basis van patiëntenzones

 Geomarketing in de praktijk
Kathleen Melotte nam de apotheek van een collega over. Na tien jaar besloot 
ze uit te breiden en te vernieuwen. Maar hoe pak je dat aan? “Wat haal je het 
best in huis, welke producten geef je de beste plaats, hoeveel producten heb 
je nodig om je patiënten voldoende keuze te geven?”

Stap 1
analyseer het aantrekkingsgebied van de apotheek, het type mensen dat in de 
omgeving woont en hun leeftijd.

Stap 2
Vergelijking van de gevonden gegevens met de Belgische referentiemarkt. 
Doel: te weten komen hoe de apotheek in vergelijking met de concurrentie de 
juiste producten aanbiedt.

Resultaat
Mevr. Melotte: “Er blijken minder jonge gezinnen in de omgeving te wonen 
dan ik dacht! ik merkte al dat het project me hielp, toen ik mijn assortiment 
moest kiezen. De beste aanpassing is een grotere cosmeticahoek. Verder zijn 
we tot het besluit gekomen dat we het best werken met kleurenzones. We 
hebben ook de indeling veranderd, zodat de mensen beter hun weg vinden in 
het randassortiment.” 

ViTamines Op TienermaaT:

markT meT 1 miljOen ‘Teens’
 Het probleem:

Tieners zijn geen minivolwassenen, maar ook geen kinderen. 
Vlees noch vis dus, terwijl deze consumentengroep op voedings- 
gebied wel wat extra aandacht kan gebruiken. Een puber 
ontwikkelt zich tegelijkertijd op psychosociaal, fysiek en 
cognitief gebied. Het lichaam werkt aan gewichtstoename, 
doorstaat groeischeuten en versterkt het beendergestel. Juist in 
deze transformatieperiode steken tieners elkaar gemakkelijk aan 
met verkeerde eetgewoonten, zoals junkfood en onnodige diëten.

 De oplossing:
Met Davitamon Teens adviseert u ouders van opgroeiende 
pubers een op tienermaat gemaakt multi-vitaminesupplement. 
Het assortiment van Davitamon Teens bevat twee soorten 
kauwtabletten: een voor de ‘girlz’ en een voor de ‘boyz’.

 Davitamon teens Girlz 12+
Tienermeisjes hebben een specifieke behoefte aan vitamines 
en mineralen. Hun lichaam krijgt te maken met periodiek 
bloedverlies en kan ondersteuning gebruiken om zich optimaal 
te ontwikkelen. De kauwtabletten komen ook tegemoet aan de 
interesse van meisjes voor hun uiterlijk, door de toevoeging van 
het co-enzym Q10.

De actieve bestanddelen voor Girlz: 
• Vitamine B6 ondersteunt de hormonale processen van de
 menstruele cyclus en vermindert premenstruele klachten.
• Vitamine E is een antioxidant die lichaamscellen beschermt
 en de huidconditie ondersteunt.
• iJzer voorkomt tekorten door het menstruele bloedverlies.
• Zink draagt bij tot de conditie van huid, haren en nagels.
• Co-enzym Q10 heeft een goede invloed op de huid.
• Xylitol spaart de tanden en helpt het gebit gezond te houden.

 Davitamon teens Boyz 12+
De spiermassa van jongens en meisjes is tot aan de puberteit 
vergelijkbaar. Daarna neemt die van jongens flink toe. Zij hebben 
dan ook een grotere energiebehoefte dan meisjes. Davitamon 
Boyz is speciaal samengesteld om jongens de juiste vitamines en 
mineralen te geven.

De actieve bestanddelen voor Boyz:
• Vitamine B, en dan vooral vitamine B2, speelt een belangrijke rol 

bij het energiemetabolisme.
• Magnesium is van belang voor de energiecyclus, voor gezonde 

spieren en een optimale spierfunctie.
• Mangaan draagt bij tot het energiemetabolisme.
• Chroom zorgt ervoor dat koolhydraten zich omzetten in energie.
• Xylitol spaart de tanden en helpt het gebit gezond te houden. 

Voor heel wat vitamines en mineralen voorziet de  
HGR (Hoge Gezondheidsraad) in specifieke aanbevelingen 
voor tieners. Dit toont aan dat de leeftijdsgroep van 
11-14 jarigen bijzondere behoeften heeft, anders dan 
deze voor kinderen, adolescenten of volwassenen. 
Davitamon Teens beantwoordt als eerste product aan 
deze specifieke aanbeveling voor tieners.

Voor meer info: Apotheek Management op Maat • www.apotheekmanagementopmaat.be • erwin@apotheekmanagementopmaat.be
Aanbevolen lectuur: ‘Van winkel tot apotheek’ (Lies Leemans, Erwin Veltjen)

 Advies 1:
Geef uw ogen de kost en kijk goed om u heen 
Letterlijk! 

 Advies 2:
Loop eens bij een collega binnen.

 Advies 3:
Schakel voor een volledig geomarketingrapport een 
gespecialiseerde consultant in.

 Advies 4:
Vertaal de gevonden data naar uw winkeloppervlak 
en productschap.
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mediCal deViCes
 Wat is een medical device?

Volgens de definitie uit de Europese richtlijn voor Medical 
Devices, is een medisch hulpmiddel een product dat tijdelijk of 
permanent werkt op of in het menselijk lichaam. De belangrijkste 
beoogde werking van een medical device is mechanisch. Een 
medical device kan ingezet worden om ziekten te voorkómen, 
diagnosticeren, monitoren of behandelen.

 Welke soorten medical devices zijn er?
Binnen de groep van de medical devices bestaan er verschillende 
klassen. Zo kan er bv een onderscheid gemaakt worden tussen 
therapeutische middelen (zoals een zalf tegen eczema) en 
diagnostische middelen (bijvoorbeeld een koortsthermometer). 

 Waarin verschilt een medisch hulpmiddel van
een geneesmiddel?
Een geneesmiddel werkt farmacologisch, metabolisch of 
immunologisch. Medical devices daarentegen doen hun werk in 
hoofdzaak mechanisch. Ze werken in symbiose met het lichaam, 
zonder invloed uit te oefenen op de chemie van menselijke 
cellen. 

 Zijn medical devices veilig en doeltreffend?
Voor elk medical device moet de fabrikant een technisch 
productdossier opmaken waarin de klinische testen ivm de 
doeltreffendheid en veiligheid van het product opgenomen 
worden. Dit dossier wordt - afhankelijk van de risicoklasse 

waartoe het medical device behoort - door de bevoegde 
instanties getoetst aan de eisen van de Europese richtlijn voor 
medical devices. 

 Waarvoor staat het ce-logo op de verpakking?
Voor Conformité Européenne. Het product heeft zijn effectiviteit 
bewezen en voldoet aan de Europese eisen voor veiligheid, 
gezondheid, milieu en consumentenbescherming. 

 is er kwaliteitsbewaking?
net als voor geneesmiddelen wordt de kwaliteit van medical 
devices nauwlettend opgevolgd. Dit gebeurt via een vigilantie-
systeem voor medical devices dat door de overheid gecontroleerd 
wordt.

 Welke medical devices zijn er verkrijgbaar
in de apotheek?
Enkele voorbeelden: Dermalex, Durex, Opticalmax, Hansaplast, 
Compeed, Predictor, Lifetest, Bioderma, Wartner, Hartman, 
Paranix, XL-S Medical, Quies, Physiomer en Vicks. 

Gebruikte bronnen:
• http://economie.fgov.be
• http://www.fagg-afmps.be

Omega pharma OOk in 2012 
in heT pelOTOn
in 2003 stapte Omega Pharma aan de zijde van Quick.
Step in de wielersport. Dankzij de aanwezigheid in 
het peloton werd Davitamon een bekend merk en een 
succesverhaal op het verkooppunt. toen de beoogde 
naamsbekendheid dankzij de wielersponsoring 
was behaald, werd besloten door te gaan onder 
de merknaam Predictor. een jaar later werd dat 
Silence, nog later het huidige Omega Pharma. na 
de beëindiging van de jarenlange samenwerking 
met lotto, werd in 2011 opnieuw gekozen voor 
de cosponsor van het eerste uur: Quick.Step. We 
spraken met Patrick lefevere, sportief directeur 
van de ploeg.

 Hoe is de toenadering er opnieuw gekomen?
Patrick lefevere: Dat is een lang verhaal! We waren in 
onderhandeling met Philippe Gilbert, maar die lag nog onder 
contract met Omega Pharma. Ik heb toen gebeld met Geert 
Coeman met de vraag of het mogelijk zou zijn om opnieuw 
toenadering te zoeken. De week na de Tour is dat in een 
stroomversnelling gekomen, een week later zaten we samen met 
Marc Coucke. Op het verleden komen we niet meer terug, we 
kijken nu enkel nog vooruit.

 Omega Pharma kende vorig jaar een topjaar in het 
peloton, voor Quick.Step was het een minder jaar.
Wat mogen we in 2012 van een fusieploeg met 
toprenners als tom Boonen, Sylvain chavanel,
tony Martin en Jurgen Van den Broeck verwachten?
Patrick lefevere: Omega Pharma kende vorig jaar een 
mirakeljaar met een dubbele eerste plaats in het eindklassement 
(zowel individueel voor Philippe Gilbert als in ploeg, nvdr). Als 
zij hun verwachtingen nu – zonder Gilbert - ietwat naar beneden 
bijstellen en wij die van ons serieus naar boven, komen we in de 
bovenlaag terecht. Qua budget zitten we bij de eerste vier, vijf. 
Dat moet zich vertalen in sportief succes. Traditioneel natuurlijk 
in de voorjaarsklassiekers, maar met 92 kilometer tijdrit in de 
Tour en iemand als Tony Martin in de rangen, moet je toch ook 
van een paar dagen geel durven dromen.

 naast de sportieve, zijn er in het wielrennen 
tegenwoordig ook de ethische, marketing- en andere 
doelstellingen. Wat mogen we daar verwachten?
Patrick lefevere: Over dat ethische kunnen we kort zijn: 
nultolerantie. Daarnaast zijn er in de omkadering op alle 
echelons mensen bijgekomen, zoals bijvoorbeeld een Marketing 
Development Manager. En dat alles gericht op de ploeg nog 
verder uit te bouwen!

www.omegapharma-quickstep.com
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De PlOeGen

2003    Quick.Step – Davitamon
2004    Quick.Step – Davitamon
2005    Davitamon – Lotto
2006    Davitamon – Lotto
2007    Predictor – Lotto
2008    Silence – Lotto
2009    Silence – Lotto
2010    Omega Pharma – Lotto
2011    Omega Pharma – Lotto
2012    Omega Pharma – Quick.Step

Daarnaast waren er ook diverse nevenploegen,
zoals Quick.Step - Davitamon - Latexco (2003),
Pôle Continental Wallon - Davitamon - Euro Millions (2006) 
en Davitamon - Lotto - Jong Vlaanderen (2008).

Ga naar
www.otcpartner.com

en registreer voor
ViP deelname
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OTC parTner lOyalTy prOgram 2012

Uw patiënten Otc-producten van Omega Pharma adviseren verhoogt niet alleen de rentabiliteit van uw zaak, u spaart 
meteen ook punten voor het Otc Partner loyalty Program 2012. Deze kunt u omzetten in prachtige geschenken 
voor uzelf en uw medewerkers. U vindt alle details over het Otc Partner loyalty Program 2012 achter de button op 
www.otcpartner.com.

uw vertegenwoordiger van Omega Pharma zal langskomen 
via u of uw officina-medewerkers om dit OTC Partner 
Loyalty Program 2012 verder uit te leggen. u kunt met uw 
verdere vragen steeds bij hem of haar terecht. 

OF GA nAAR WWW.OtcPARtneR.cOM
en KliK OP De BUttOn!

 Hoe werkt het eens u besloten hebt deel te nemen?
Ga naar www.OTCPartner.com, klik op button OTC Partner 
Loyalty Program 2012 en geef uw unieke login en paswoord in. 
in de catalogus kan u uw opgespaarde punten omruilen tegen 
geschenken voor individueel gebruik of activiteiten die u samen 
met uw medewerkers kan uitoefenen. Wenst u meer te weten 
over het item of team-event dat u interesseert? Klik op de 
afbeelding of de titel en er verschijnt extra informatie.

 Hoe de geschenken bestellen?
• Ga naar het item of team-event van uw keuze.
• Klik op ‘bestelling toevoegen’.
• Pas het gewenste aantal aan.
• Geef bij afronding van uw bestelling uw telefoonnummer en 

leveradres op.
• U ontvangt een bevestigingsmail met een overzicht van uw 

bestelling.
• U ontvangt de bestelling binnen de 2 à 4 weken.

 Otc Partner loyalty Program 2012
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otcpartner.com

OTC
partner
loyalty
program
2012
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 Registreren geeft u toegang tot: 
• uitgebreide productinformatie;

• info-brochures rond relevante gezondheidsthema’s;

• ‘best practices’ in apotheekmanagement;

• ondersteuning voor adviesgesprekken;

• archief en zoekfunctie van artikels uit de vorige magazines/ 

E-zines;

• directe links naar het OTC Partner Loyalty Program 2012 

en de orderwebsite.

 

  Omega pharma 

OrderwebsiTe

OTC
partner
loyalty
program
2012

 Hou uw mailbox in de gaten voor de  
 volgende Otc Partner e-zines

 een greep uiT waT nOg kOmT

 Otc Dossier: 
 HOE ADVISEER IK ROND SINUSITIS?

 NATUURLIJKE OPLOSSINGEN BIJ VERKOUDHEDEN

 Otc Manager: 
 APOTHEEKINRICHTING ANNO 2015

 Otc tomorrow: 
 KRIELOLIE VOOR PRENATALE ONDERSTEUNING

 PRODUCTEN VOOR DIEREN IN DE APOTHEEK

 Otc Advies:
 HOE OMGAAN MET PATIëNTEN MET AFSLANKAMBITIES?

regisTreer nu Op
www.OTCparTner.COm

GeeF Otc PARtneR DOOR AAn UW MeDeWeRKeRS:
inFORMeRenD, ADViSeRenD en MOtiVeRenD!


