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Samenvatting 

Dit onderzoek IS uitgevoerd In opdracht van een handelsondememing. Deze 

handelsondememing handelt in fannaceutische producten. De opdrachtgever wil weten hoe de 

distributiekanalen voor niet geregistreerde fannaceutische producten in elkaar zit. Ook wil hij 

weten hoe hij deel kan gaan uit maken van deze distributiekanalen. Dit onderzoek is uitgevoerd 

door middel van literatuuronderzoek en gesprekken met deskundigen. 

Met name drogisterijketens, zelfstandige drogisterijen en zelfstandige apotheken zijn interessant 

voor dit onderzoek. 

Een groot deel van de distributieketens voor niet geregistreerde producten worden beheerst 

door grote leveranciers en door grote producenten. Ze leveren met name aan grote 

drogisterijketens zoals ETOS en Kruidvat. De leveringen gebeuren in dit geval via de 

hoofdkantoren. 

Deel gaan uitmaken van de distributiekanalen van deze grote winkelketens is voor de 

opdrachtgever erg moeilijk. Zelfstandige apothekeren en drogisterijen kunnen wei 

gelnteresseerd zijn in de produkten van de opdrachtgever. 

De niet geregistreerde fannaceutische producten hebben meestal een negatief imago over zich. 

Dit imago maakt het extra moeilijk om producten op een verantwoorde wijze op de markt te 

brengen. Het is voor de opdrachtgever erg moeilijk om zijn kwalitatief goede producten te 

onderscheiden van andere vaak slechte producten die door middel van een goede marketing 

aangeprezen worden met veelbelovende teksten en prachtige verpakkingen. 

Om een plaatsje in de markt te verkrijgen zou de opdrachtgever zich kunnen gaan richten op 

zelfstandige drogisterijen en apotheken, een tweede mogelijkheid is om zich aan te sluiten bij 

een groothandelsorganisatie en er op deze manier voor te zorgen dat zijn produkten op de markt 

komen. Tot slot kan de opdrachtgever samen met een producent een verkooporganisatie 

benaderen en zich op deze manier als agent van deze producent opwerpen. 

Alle drie de methoden kunnen gezien worden als opstapje om een plaats in de markt te 

verkrijgen en kunnen een basis zijn voor een zelfstandig bestaan in een moeilijke markt. 

Het opbouwen en onderhouden van een netwerk is in aBe genoemde gevallen enorm belangrijk. 

Om zekerheid voor de toekomst op te bouwen zal de opdrachtgever er voor moeten zorgen dat 

hij deel uit maakt van een degelijk distributienetwerk. 



M IJEDRIJVSKUNDE 
pvvinkel 

Inhoudsopgave 

Samenvatting 

Inhoudsopgave 

Inleiding 

Hoofdstuk 1 Omschrijving van de opdracht 

1. 1 Inleiding 
1.2 Situatieomschrijving 
1.3 Probleemomschrijving 
1.4 Opdrachtomschrijving 
15 Atbakening 
1.6 Onderzoeksvraag 
1.7 Onderzoeksdeel vragen 
1.8 Methode van onderzoek 

Hoofdstuk 2 De markt voor niet geregistreerde producten 

2.1 Inleiding 
2.2 Karakteristieke van productgroepen 
2.3 De markt in Nederland 
2.4 Verkooporganisaties 
2.5 Marktontwikkelingen 

Hoofdstuk 3 De distributieketen 

3 . 1 Inleiding 
3.2 De verkooporganisaties 

3.2.1 Het Kruitvat 
3.2.2 ETOS 
3.2.3 De Tuinen 
3.2.4 Zelfstandige drogisten 
3.2.5 Huisartsen 

3.3 Centrale inkooppunten 
3.3.1 Kruidvat 
3.3.2 ETOS 
3.3.3 De Tuinen 

3.4 Groothandelaren 
3.5 De volledige distributieketen 

II 

Fannacie 

I 

II 

1 

2 

2 
2 
3 
3 
4 
5 
5 
6 

7 

7 
7 
9 
10 
12 

13 

13 
13 
14 
14 
15 
15 
16 
16 
17 
17 
18 
18 
19 



!WI' 81!DRIJFSKIJNDI! 
~VY'ink.1 Farmacie 
onderrum:er •• d"i,,:aen __________________________ _ 

Hoofdstuk 4 lmagoproblemen van niet geregistreerde producten 

4.1 Inleiding 
4.2 Het imago van niet geregistreerde producten 
4.3 K waliteit 

Hoofdstuk 5 SWOT-analyse 

5.1 Inleiding 
5.2 Sterkte en zwakte analyse 

5.2.1 Sterktes van de opdrachtgever 
5.2.2 Zwakten van de opdrachtgever 

5.3 Kansen en bedreigingen 
5.3.1 Kansen voor de opdrachtgever 
5.3.2 Bedreigingen voor de opdrachtgever 

Hoofdstuk 6 Conclusies en aanbevelingen 

6.1 Inleiding 
6.2 Conclusies 
6.3 Aanbevelingen 

Literatuurlijst 

Bijlage 

Bijlage I: geschatte jaaromzet per productgroep 

III 

20 

20 
20 
21 

22 

22 
22 
22 
23 
23 
23 
24 

25 

25 
25 
26 

28 

29 

30 



IIPf BIEDRIJFSKUNDE 
~vv ink e I 

Fannade 
ondc ... emer •• d,.ieJ:~n --------------------------~..!!..!;!:;!= 

Inleiding 

De Bedrijfskundewinkel is een adviesbureau dat gerund wordt door studenten en opdrachten 

uitvoert ter gunste van startende ondememers, kleine ondememingen en non-profit organisaties. 

Studenten van de studierichting Technische Bedrijfskunde van de Faculteit Technologie 

Management van de Technische Universiteit Eindhoven kunnen bij de bedrijfskundewinkel een 

opdracht uitvoeren die voor hen als een nuttige praktijkervaring naast het curriculum kan 

worden gezien. 

Dit onderzoek is uitgevoerd in opdracht van een distributiebedrijfje voor geneesmiddelen. Er is 

uitgezocht hoe het bedrijfhet beste een aantal producten op de markt kan brengen. 

Achtereenvolgens zal het volgende behandeld worden. 

In hoofdstuk 1 zuBen de probleemformulering en de methode van onderzoek uiteengezet 

worden. In hoofdstuk 2 zal de markt voor niet geregistreerde producten aan de orde komen. 

Hoofdstuk 3 gaat vervolgens in op de distributieketen voor farmaceutische producten. In hoofd

stuk 4 komen imagoproblemen aan de orde die een wezenlijke rol spelen in de problematiek van 

dit onderzoek. Hoofdstuk 5 bestaat uit een SWOTanalyse van het distributiebedrijf. Tot slot 

worden in hoofdstuk 6 de conclusies en de aanbevelingen uiteengezet. 

1 
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Hoofdstuk 1 Omschrijving van de opdracht 

1.1 Inleiding 

Dit hoofdstuk begint met een situatieomschrijving waarbij een omschrijving van het bedrijf 

wordt gegeven, vervotgens komt de probleemomschrijving aan bod. Hieruit voIgt de 

opdrachtomschrijving en de afbakening van het probleem, waarbij bepaald wordt welke 

onderdelen van het onderzoeksgebied voor dit onderzoek van belang zijn. Vervolgens wordt de 

onderzoeksvraag vastgesteld. De onderzoeksdeelvragen die hieruit volgen zullen vervolgens in 

de methode van onderzoek uitgewerkt worden. 

1.2 Situatie omschrijving 

De opdrachtgever is arts en to en een patient vroeg of het mogelijk was om direct bij hem 

verschillende medicijnen te verkrijgen ging hij hierop in. Hoewel deze transactie niet erg 

succesvol was verlopen, had hij toch de smaak te pakken en besloot tot het oprichten van een 

distributiebedrij f. 

De opdrachtgever heeft inmiddels een klein distributiebedrijfje dat zich bezig houdt met de 

distributie van farmaceutische producten. 

Deze farmaceutische producten worden ingekocht bij (vaak buitenlandse) producenten of 

worden door de opdrachtgever zelf ontwikkeld. De zelf ontwikkelde producten worden elders 

geproduceerd. 

2 
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In beide gevallen gaat het om kwalitatief zeer goede producten met een wetenschappelijke 

onderbouwing. De producten zijn bestemd voor zowel de Nederlandse markt als verschillende 

buitenlandse markten. 

1.3 Probleemomschrijving 

De opdrachtgever heeft inmiddels een aantal farmaceutische producten op de markt gebracht, 

waaronder ook zelf ontwikkelde producten. Hij ondervindt echter veel moeilijkheden met het op 

de markt brengen van de producten ondanks het feit dat deze kwalitatief zeer goed zijn. De 

contacten die op dit moment gelegd zijn, zijn nog niet van structurele aard. Deze contacten zijn 

op dit moment nog te veel op 'ad-hoc'-basis. 

De opdrachtgever wil een aantal producten op de markt brengen maar weet niet hoe hij dat het 

beste kan doen. Hiertoe wil hij de kanalen om een product bij de consument te krijgen graag in 

kaart gebracht zien. 

1.4 Opdrachtomschrijving 

De opdracht behelst het in kaart brengen van de distributiekanalen voor farmaceutische 

producten en het vinden van wegen om deel uit te gaan maken van deze distibutiekanalen om 

zodoende de product en af te zetten. 

3 
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1.5 Atbakening 

luridisch gezien zijn farrnaceutische producten te verdelen in producten die vallen onder de 

geneesmiddelenwet en producten die vall en onder de warenwet. 

De producten die onder de geneesmiddelenwet vallen moeten aan een aantal eisen voldoen en 

dienen geregistreerd te worden. 

Producten die onder de warenwet vallen hoeven niet geregistreerd te worden. 

De niet geregistreerde producten kunnen op hun beurt weer worden onderverdeeld naar 

geneeskundige optiek. Dat wil zeggen dat er onderscheid kan worden gemaakt naar 

verschillende producten op basis van werkzame bestanddelen, welke voor een geneeskrachtige 

werking zorgen. 

Zo zijn daar onder andere: 

• Voedingssupplementen: producten die in geconcentreerde vorm stoffen bevatten welke bij 

een norrnale gevarieerde voeding dagelijks worden ingenomen. 

• Fytotherapeutische producten: producten op basis van planten, de werking ervan wordt 

toegeschreven aan een combinatie van werkzame stoffen. 

• Homeopatische producten. 

Er is een aanzienlijk verschil in het distribueren van geregistreerd en niet geregistreerde 

producten. 

Voor dit onderzoek zullen we ons beperken tot de niet geregistreerde producten die onder de 

warenwet vallen. Deze producten zijn het meest interessant voor de opdrachtgever omdat deze 

voornamelijk niet geregistreerde farmaceutische producten met een wetenschappelijke basis 

verhandelt. Van de niet geregistreerde farmaceutische producten zijn met name de 

fytotherapeutische producten voor dit onderzoek van belang omdat deze producten een groot 

deel uit maken van het productassortiment wat de opdrachtgever aanbied. 

4 
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1.6 Onderzoeksvraag 

Vanuit de afbakening van de opdrachtsomschrijving kan de volgende onderzoeksvraag worden 

afgeleid: 

Hoe kan de opdrachtgever farrnaceutische producten die onder de warenwet vallen het beste op 

de markt brengen. 

1. 7 Onderzoeksdeelvragen 

1) Bij welke verkooporganisaties zijn de betreffende niet geregistreerde producten 

verkrijgbaar? 

Er wordt dus per verkooporganisaties gekeken naar het productassortiment. Ook zal 

onderzocht worden of deze verkooporganisaties geYnteresseerd zijn in nieuwe producten. 

2) Hoe komen deze niet geregistreerde producten bij de verschillende verkooporganisaties 

terecht? Hoe ziet het distributienetwerk eruit voor deze verkooporganisaties? Hoe 

verkrijgen ze hun producten? Gebeurt dit per product of per productgroep? 

3) Wat zijn de sterktes en zwakten van de opdrachtgever ten aanzien van de markt voor 

farmaceutische producten? 

5 
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1.8 Methode van Onderzoek 

De gestelde onderzoeksvraag en de daaruit afgeleide onderzoeksdeelvragen zuBen beantwoord 

worden middels: 

• literatuuronderzoek: relevante literatuur zal worden geraadpleegd om meer inzicht te k:rijgen 

in de distributieketens. 

• gesprekken met deskundigen van buiten de marktsector. 

• gesprekken met deskundigen in de marktsector. 

• het bezoeken van winkels om inzicht ter krijgen In het productassortiment en de 

distributiekanalen van de betreffende winkels. 

Eerst zal geprobeerd worden am een globaal overzicht te krijgen van de markt voor niet 

geregistreerde producten in het algemeen. Daama zal volgens een Bottom-up aanpak de 

distributiekanalen v~~r een aantal verkooporganisaties meer in detail bekeken worden. Er wordt 

dus onderaan in de keten begonnen, namelijk bij de verkooporganisaties zelf, en dan wordt 

steeds hoger in de keten gekeken totdat we uiteindelijk bij de producent uitkomen. 

Deze aanpak wordt gevolgd omdat het de verkooporganisaties voor dit onderzoek een 

gemakkelijker aanknopingspunt zijn dan de producenten. 

6 
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Hoofdstuk2 De markt voor niet geregistreerde 

producten 

2.1 Inleiding 

In dit hoofdstuk wordt de markt van niet geregistreerde farmaceutische producten beschreven. 

Allereerst worden een aantal karakteristieken van een aantal productgroepen gegeven. 

Vervolgens wordt beschreven hoe de markt voor niet geregistreerde producten in Nederland in 

elkaar zit. De volgende paragraaf gaat in op diverse verkooporganisaties voor farmaceutische 

producten. Tot slot worden ontwikkelingen in de markt besproken. 

2.2 Karakteristieken van productgroepen 

In figuur 2.1 worden een aantal productgroepen beschreven met daarbij een aantal 

karakteristieken naar verschillende optieken. 

7 
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PRODUKT- ZELFZORG INHOUDS- GESRUIKS- GESRUIKS-
GROEPEN OF VIA STOFFEN OPTIEK DOEL 

Vo.dlngs· Mn. M.n. voe- Voedings - Mn 511-
supplementen zell zorg voedings- en genees- muleren G 

SIal len kUndlg . voorkO-
men Z 

Fythothera· M.n. Kruiden- Genees- Mn. ga-
peutlca zel120rg bestand- kUndig nezen . 

delen voorkomen 
Z 

Orthomole· Mn. Via M.n. vita - Voedings - Mn. ga-
cuilire arts minen. mi- en genees- nezen . 
procJukten neralen, kundlg voorko-

spoorerem. men Z 

Homeopathlache Zel f zor9 M.n. krui- Genees- Genezen . 
produkten en via denbe- kundlg voorkomen 

arts Slanddeien Z 

AnthropOlO- Via arts O.a krul- Genees- Genezen . 
soflache pro- denbe- kund·g voorkomen 
dukten standaelen Z en Sl.-. mineralen muleren G 

Figuur 2.1 Karakteristieken van productgroepen 

G gezondheid 

Z = ziekte 
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2.3 De markt in Nederland 

De producten die op de Nederlandse marla worden aangeboden worden zowel in Nederland als 

daarbuiten geproduceerd. Een aantal belangrijke importlanden van niet geregistreerde farma

ceutische producten voor Nederland zijn: 

• Duitsland en Zwitserland vooral voor homeopatische en fytotherapeutische producten. 

• Groot-Brittannie en de Verenigde Staten vooral voor vitamineproducten. 

• China, Thailand en Vietnam vooral voor kruidenpreparaten. 

De omvang van de producenten loopt uiteen van kleinschalige vaak gespecialiseerde bedrijven 

tot zeer grote multinationale bedrijven. Deze producten komen via diverse groothandelaren op 

de markt in Nederland terecht. 

Naast directe levering van de producent aan de detaillist (of een associatie van detaillisten met 

centrale inkoop), vonnen de verschillende groothandelaren een belangrijke schakel in de 

distributieketen. Er zjjn een aantal typen groothandelaren te onderscheiden: 

• Groothandelaren in de gezondheidsvoedingsbranche, die voomamelijk aan refonn- en 

natuurvoedingszaken leveren. 

Voorbeelden hiervan zijn Natufood en Pharmafood. 

• Groothandelaren in de drogisterijbranche, deze leveren voomamelijk aan drogisterijen. Een 

voorbeeld hiervan is Tendo-Haco. 

• F annaceutische groothandelaren en zeker ook dochterondememingen hiervan. Deze 

groothandelaren leveren vooral aan apotheken en drogisterijen. Voorbeelden hiervan zijn 

Brocatrade en Interphann. 

• Groothandelaren in met name gedroogde kruiden en kruidenextracten zoals bijvoorbeeld 

Pyramide. 

9 
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Voor dit onderzoek zijn met name de farmaceutische groothandelaren als Brocatrade en 

Interpharm van belang omdat deze zowel aan drogisten als aan apotheken producten leveren. 

Groothandelaren in de drogisterijbranche zouden echter ook interessant kunnen zijn omdat 

drogisterijen en met name drogisterijketens een interessante afzet mogelijkheid zouden kunnen 

zijn. In dit onderzoek komen deze organisaties met name naar voren omdat deze het meest 

interessant zijn v~~r de opdrachtgever. Deze organisaties sluiten namelijk het beste aan bij de 

verkooppunten die v~~r de opdrachtgever het meest interessant zijn. Het onderzoek is met name 

op de farmaceutische groothandelaren en de groothandelaren in de drogisterijbrache gericht 

omdat het onderzoek anders erg uitgebreid zou worden. Er is nu gekozen om de nadruk op de 

meest interessante organisaties te leggen. 

2.4 Verkooporganisaties 

De farmaceutische producten bereiken tenslotte via deze groothandelaren of direct via grote 

distributiecentra de consument via diverse typen verkooppunten. 

Enkele belangrijke verkooppunten zijn: 

• Drogisterij ketens 

• Zelfstandige drogisterijen 

• Reformhuizen 

• Natuurvoedingswinkels 

• Apotheken 

• Kruidenhuizen (dit is een soort drogisterij) 

• S upermarkten 

• Postorderbedrijven 

• Toko's (met name producten uit oosterse landen) 

• (altematieve) artsen 

• sportscholen en fitnesscentra (met name voedingssupplementen) 

10 
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Het is ruet eenduidig vast te stellen welke groothandelaren aan welke verkooporganisaties 

leveren omdat zowel veel verkooporganisaties als nagenoeg alle groothandelarel1 geen 

gedetailleerde informatie verstrekken over hun distrubutiekanalen. 

Het moge duidelijk zijn geworden, dat door het groot aantal verschillende producenten, 

importeurs, groothandelaren en verkooppunten, er mer sprake is van een ondoorzichtige markt. 

Mede hierdoor is het erg moeilijk om vast te stellen wat de omzet in deze branche is. Dit wordt 

nog moeilijker doordat voor de genoemde producten geen registratieplicht geldt en de branche 

zelf erg huiverig is om cijfers vrij te geven. Ben andere moeilijkheid is het feit dat veel 

verkooporganisaties zowel geregistreerde als niet geregistreerde fannaceutische producten 

verkopen. In bijlage I is een overzicht van de geschatte jaarlijkse ornzet van verschillende 

productcategorien weergegeven. Aangetekend moet worden dat deze gegevens a1 ongeveer 8 

jaar oud zijn. Toch is uit deze cijfers afte leiden dat in deze branche enorme bedragen omgaan. 

Uit diverse onderzoeken is echter weI gebleken dat de markt voor niet geregistreerde producten 

een sterk groeiende markt is en daarmee ook een zeer interessante. 

Het is dus zeer waarschijnlijk dat de huidige omzetcijfers al een veelvoud zijn van de cijfers 

zoals die in bijlage I vermeld staan. 

Voor dit onderzoek zijn voora1 drogisterij ketens, zelfstandige drogisterijen en reforrnhuizen 

van belang omdat de typen producten die de opdrachtgever aanbiedt met name bij deze 

verkooppunten te vinden zijn. De consument zal ook verwachten dergelijke producten op deze 

plaatsen aan te treffen. Ook sportscholen en postorderbedrijven kunnen eventueel van belang 

zijn omdat de opdrachtgever ook producten aanbied die de prestaties (met name sportprestaties) 

verbeterd kunnen worden. In de toekomst zouden ook supermarkten interessant kunnen zijn. 

Uit telefonische interviews bij onder andere de universiteiten van Utrecht, Groningen en 

Rotterdam blijkt dat het niet waarschijnlijk is dat de producten via een apothekersketen afgezet 

kunnen worden. 

11 
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De genoemde universiteiten hebben goede contacten met dergelijke apothekersketens en weten 

uit ervaring dat deze ketens niet geYnteresseerd zijn in het zaken doen met kleinere 

distributiebedrijfjes. Sommige individuele zelfstandige apothekers zouden weI geYnteresseerd 

kunnen zijn. De ketens betrekken hun producten dus van grotere handelaren en zijn erg kritisch 

ten aanzien van vele niet geregistreerde fannaceutische producten. Deze grote 

distributiebedrijven zijn voor de apothekersketens weI interessant omdat zij een grote en diverse 

productrange kunnen leveren. Veelal gaat dit gepaard met langdurige contracten waardoor beide 

partijen voor langere tijd zekerheid hebben omtrend het Ieveren van producten. 

Bij de meest drogisterijen zijn veel producten op natuurlijke basis verkrijgbaar, met name 

producten als kruidenthee en dergelijke. 

2.5 Marktontwikkelingen 

Uit diverse onderzoeken is gebleken dat de markt voor niet geregistreerde fannaceutische 

producten sterk groeit en nog steeds zal bIijven groeien. 

Er komen steeds meer nieuwe consumenten, dit komt mede voort uit een trend naar een goede 

gezondheid en fitness. 

Nieuwe markten ontstaan door de Europese eenwording. 

Een andere trend is de verdergaande opmars van de reuzen in de markt. De grote producenten 

een groothandelaren krijgen een steeds groter deel van de markt in handen. Dit gaat ten kost van 

kleinere ondememingen. 

Tensiotte is het interessant dat binnen afzienbare tijd diverse farmaceutische producten ook bij 

de supennarkten verkocht mogen worden, dit zal resulteren in een nog grotere toegankelijkheid 

voor de consument. 
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Hoofdstuk3 De distributieketen 

3.1 Inleiding 

Tijdens het onderzoek naar de distributieketen is gekozen voor een 'bottom-up'- aanpak, dat wil 

zeggen dat er begonnen wordt bij het verkooppunt en vervolgens terug wordt gewerkt naar de 

producent. Allereerst zal in dit hoofdstuk aandacht besteed worden aan verschillende 

verkooporganisaties, vervolgens wordt gekeken naar organisaties met een centraal inkooppunt 

en tot slot komen de groothandelaren aan de orde als de laatste schakel voordat we bij de 

producenten zijn. 

In de laatste paragraaf zal een grafisch overzicht worden gegeven van de distributieketen voor 

niet geregistreerde farmaceutische product en. 

3.2 De verkooporganisaties 

De gegevens in deze paragraaf zijn verkregen door middel van winkelbezoek waar een aantal 

vragen zijn gesteld over het productassortiment, leveranciers, mogelijke interesse in nieuwe 

producten en dergelijke. Achtereenvolgens worden een aantal verkooporganisaties besproken. 
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3.2.1 Het Kruidvat 

De inkoop van producten gebeurt op eenvoudige wijze. Iedere vestiging plaatst zijn bestelling 

bij het hoofdkantoor in Renswoude. Deze producten vallen binnen een bestaand vast assor

timent. Voor het onderzoek zijn drie vestigingen van het Kruidvat bezocht: in Eindhoven, in 

Rotterdam en in Middelhamis. Bij aIle bezochte vestigingen van het Kruidvat zijn vooral 

producten te vinden van bekende merken zoals Reforma, VSM en Dr. Vogel. Naast dit 

assortiment heeft Kruidvat ook een aantal producten onder een eigen merknaam. 

De individuele winkels hebben geen invloed op het toevoegen van nieuwe producten aan dit 

assortiment. De producten worden via een centraal magazijn gedistribueerd richting 

verschillende vestigingen. 

3.2.2 ETOS 

Er zijn v~~r dit onderzoek twee vestigingen bezocht, namelijk in Rotterdam en in Eindhoven. 

Ook ETOS heeft een assortiment dat bestaat uit veel bekende merkproducten, met daamaast een 

eigen huismerk. 

ETOS is eigendom van het AHOLD concern. AIle producten worden via het hoofdkantoor in 

Zaandam besteld. Eventuele veranderingen in het assortiment gebeuren onder impuls van de 

hoofdvestiging. 
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3.2.3 De Tuinen 

Voor dit onderzoek zijn De Tuin van Eindhoven en De Tuin van Rotterdam bezocht. 

Bij De Tuinen zijn veel kruidenproducten te verkrijgen. Ook De Tuinen maakt deel uit van het 

Ahold concern. 

De inkoop van de producten gebeurt aan de hand van een vaste bestellijst. Op deze bestellijst staan 

producten van groothandelsbedrijven (in beide gevallen voomamelijk van Pragrnacare). 

A1s de lijsten ingevuld zijn, dan gaat de bestelling naar de hoofdvestiging. Ook hier kan een 

individuele vestiging geen invloed uitoefenen op de samenstelling van de genoemde lijsten. 

3.2.4 Zelfstandige drogisten 

Er zijn twee zelfstandige drogisten bezocht waaronder Drogisterij Martin. 

De producten van de zelfstandige drogisten lopen erg uiteen van de bekendere producten tot 

minder bekende producten. 

Via een groothandel (Brocacef, Dinadro, Natudis en dergelijke) komt informatie binnen over 

producten, waaronder rueuwe producten, en over de status van de producten. Vaak wordt deze 

informatie via de modem aangeboden. Aan de hand van onder andere deze informatie worden 

bestellingen geplaatst. Ook worden producten regelmatig aangeboden via vertegenwoordigers van 

groothandelaren in farmaceutische producten. 

De productkeuze heeft dus een zekere willekeur in zich. 

De zelfstandige drogisterijen werken ruet aIleen met de grote distributeurs maar ook met k1einere 

handelsondemerningen. Ze staan ook open voor rueuwe producten, mits deze producten iets bieden 

waardoor ze interessant zijn ten opzichte van andere producten. Het kan zijn dat een product zich 

qua werkende bestanddelen onderscheid van andere producten of dat het uiterlijk van een product 

er erg aantrekkelijk uitziet ten opzichte van andere producten (dit product moet dat natuurlijk 

kwalitatief ook in orde zijn). 
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Men is ook bereid om nieuwe producten, mits men in deze producten gelooft, bij wijze van 

proef op de toonbank te zetten. Om de producten bij zelfstandige drogisten in het schap te 

krijgen heeft dus veel me persoonlijke smaak en overtuigingskracht te maken. Als een 

zelfstandige drogist echt in een product gelooft, dan is de kans veel groter dat dit product 

daadwerkelijk slaagt dan wanneer een zelfstandige drogist hetzelfde product niets bijzonders 

vindt. 

3.2.5 Huisartsen 

Tot slot zijn een drietal huisartsen in het onderzoek meegenomen, in Eindhoven, Melissant en 

Dirksland. Deze huisartsen, een met apotheek aan huis, kopen medicijnen in bij bijvoorbeeld 

Brocatrade. In vele gevallen worden ook zelf medicijnen gemaakt. 

Voor dit onderzoek zijn huisartsen dan ook niet interessant. De huisartsen gaven namelijk aan 

dat ze grote productranges aangeleverd kregen via grote handelsondememingen. Ze zagen geen 

heil in het zaken doen met kleine individuele handelsondememingen omdat ze al goede 

contacten hadden met diverse groothandelaren. Deze groothandelaren kunnen een divers en 

uitgebreid productassortiment leveren en deze contacten verliepen naar aBe tevredenheid. 

3.3 Centrale inkooppunten 

Verschillende drogisterijketens bestellen hun producten bij een centraal inkooppunt of bij het 

hoofdkantoor van de keten. Achtereenvolgens zal voor een aantal drogisterijketens deze stap 

besproken worden. 
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3.3.1 Kruidvat 

Elke vestiging van Kruidvat bestelt zijn producten bij de hoofdvestiging in Renswoude. Deze 

hoofdvestiging besteld op haar beurt de producten bij grote groothandelaren waarna de 

producten via een centraal magazijn naar de verschillende vestigingen gedistribueerd worden. 

Voor eigen producten bestaat een aparte leverancier, Cereal. 

Andere producten worden met name ingekocht bij Brocacef en Brocatrade. 

Verdere navraag bij de hoofdvestiging leverde geen nieuwe informatie op. Men wilde geen 

verdere informatie over hun distributiekanalen verstrekken. Ook een schriftelijk verzoek bij het 

hoofdkantoor tot meer informatie leverde niets op. 

Het is zeer waarschijnlijk dat ze niet gelnteresseerd zijn in nieuwe producten van andere 

kleinere leveranciers aangezien ze nu een heel goede relatie hebben met hun huidige 

leveranciers. Deze leveranciers zien eventuele nieuwkomers als niet gewenste concurrenten. 

3.3.2 ETOS 

De producten van de ETOS worden besteld bij het hoofdkantoor van Ahold in Zaandam. De 

producten worden via het hoofdkantoor verkregen van verschillende groothandelaren waaronder 

Pragrnacare in Yelp. Pragrnacare is de groothandelorganisatie voor Ahold. Pragmacare betrekt 

op zijn beurt de producten van organisaties als Brocatrade of direct van grote producenten. 

Ten aanzien van verdere informatie is men erg terughoudend en men geeft expliciet te kennen 

dat ETOS geen heil ziet in het zakendoen met kleine distributie bedrijven zelfs niet als het gaat 

om kwalitatief goede producten. 
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3.3.3 De Tuinen 

Aangezien De Tuinen evenals de ETOS deel uit maken van het Ahold concern geldt voor beide 

ketens hetzelfde qua distributieketen en manier van bestellen. De Tuinen is dan ook om dezelfde 

reden niet geYnteresseerd in kleine distributiebedrijven. 

3.4 Groothandelaren 

De groothandelaren zijn in de meeste gevallen de laatste schake} naar de producent. Onderzoek 

heeft uitgewezen dat een steeds groter marktaandeel in farmaceutische producten in handen 

komt van een steeds kleiner aantal groothandelaren. Met andere woorden: de groten worden 

steeds groter. Ondanks het feit dat de markt sterk groeit, gaat dit toch ten koste van kleinere 

bedrijven. Tijdens het onderzoek kwamen namen als Brocacef, Dinadro, Brocatrade en 

dergelijke vaak naar voren. Deze groothandelaren weigeren mee te werken aan dit onderzoek en 

willen ook geen verdere informatie prijs geven over bijvoorbeeld aan wie ze leveren, van wie ze 

de producten verkrijgen en of het mogelijk is om nieuwe producten uit het assortiment van 

andere handelaren op te nemen. 

De opdrachtgever gaf te kennen dat dit laatste weI tot de mogelijkheden behoort maar dat dit 

gaat onder strenge voorwaarden van de groothandelaren (zie ook paragraaf 5.3.1.). 
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3.5 De volledige distributieketen 

In figuur 5.1 staat schematisch de meest voorkomende manier van distributie weergegeven. 

centrale inkoop 
(hoofdkantoor) < 

producent 

-> distributie
centrum 

keten van 
verkooppunten 

---- Produktstroom 
Informatiestroom 
Orderstroom 

groothande1 
--A-

individuele 
verkooppunten 

Figuur 5.1 De distributieketen voor niet geregistreerde fannaceutische producten 
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Hoofdstuk 4 Imagoproblemen van niet 

geregistreerde producten 

4.1 Inleiding 

Gedurende het onderzoek blijkt dat veel niet geregistreerde farmaceutische producten een slecht 

imago met zich mee dragen. Veel slechte producten drukken een negatief imago op de niet 

geregistreerde producten in het algemeen. Allereerst zal het imago van deze producten aan de 

orde komen, vervolgens zal beschreven worden of kwalitatief goede producten onderscheiden 

kunnen worden van andere producten. 

4.2 Het Imago van niet geregistreerde producten 

Tijdens het gehele onderzoek bleek vaak dat de niet geregistreerde geneesmiddelen een slecht 

imago met zich meedragen. 

Het blijkt dat in de categorie niet geregistreerde geneesmiddelen veel slechte of op z'n minst 

onbetrouwbare product en vall en. Veel mensen, met name in de wetenschappelijke hoek, zijn 

uitermate sceptisch over deze producten. 

Uit telefonische interviews met de universiteiten van Rotterdam en Utrecht en het Academisch 

Ziekenhuis Dijkzicht in Rotterdam blijkt dat hier heel erg afhoudend wordt gedaan ten opzichte 

van niet geregistreerde farmaceutische producten. De producten worden zelfs in verb and 

gebracht met kwakzalverij. Alleen bij de universiteit van Groningen nam men, hoewel men erg 

voorzichtig was, deze producten serieus. Ook buiten de wetenschappelijke wereld staan veel 

mensen vaak sceptisch tegenover niet geregistreerde producten en wijzen ze steeds op de 

negatieve pUbliciteit rondom met name natuurlijke producten. 

Dit slechte imago is een extra complicerende factor met betrekking tot het afzetten van niet 

geregistreerde producten. 
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4.3 K waliteit 

Er blijkt geen keurmerk te zijn voor de kwaliteit van niet geregistreerde producten. Hierdoor is 

het erg moeilijk om te onderscheiden welke producten wel en welke producten niet van goede 

kwaliteit zijn. Hiermee hangt samen dat het heel erg moeilijk is om een kwaliteitsproduct als 

zodanig te onderscheiden ten opzichte van andere producten. 

Het gevaar bestaat dat kwalitatief goede producten in het schap naast zogenaamde placebo's 

komen te staan en zodoende hiermee geassocieerd worden. 

Voor de gewone consument is het bijna onmogelijk om een onderscheid te maken tussen 

placebo's en goede producten. De slechte producten worden namelijk met behulp van een strak 

marketing beleid aangeprezen in aantrekkelijke verpakkingen en voorzien van veel belovende 

begeleidende teksten. Bij folders van bijvoorbeeld postorderbedrijven is dit gevaar nog groter en 

moet men uitkijken dat het plaatsen van advertenties hierin niet ten koste gaat van het imago. 

Sommige producten worden door wetenschappelijke instanties onderzocht. Deze producten 

worden onder andere onderzocht op: 

• de hoeveelheid werkzame bestanddelen 

• kwaliteit van de bestanddelen (het gaat hier om natuurproducten, die het ene jaar harder 

groeien dan het andere of onderhevig kunnen zijn aan schimmels). 

• toxiciteit, in hoeverre is het product schadelijk voor de mens, eventueel in combinatie met 

andere producten. 

Er wordt echter zelden onderzoek gedaan naar de werking van het product door bijvoorbeeld 25 

personen het product te laten gebruiken en 25 personen het product niet te laten gebruiken om 

vervolgens de resultaten te vergelijken. 

De producten worden dus op inhoud en niet op werking getoetst. Zodoende is men zelfs ten 

opzichte van wetenschappelijk onderzochte producten nog zeer sceptisch. 
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Hoofdstuk 5 SWOT-analyse 

5.1 Inleiding 

Dit hoofdstuk gaat over het uitvoeren van een sterkte en zwakte analyse enerzijds en een kansen 

en bedreigingen analyse anderzijds. De sterktes en zwakten worden bekeken aan de hand van 

wat bekend is van de opdrachtgever en wat uit het onderzoek is gebleken ten aanzien van 

concurrenten. 

De kansen en bedreigingen komen voort uit de vorige hoofdstukken. De bevindingen in dit 

hoofdstuk zullen weer als input dienen voor de conc1usies en aanbevelingen in het volgende 

hoofdstuk. 

5.2 Sterkte en zwakte analyse 

Een sterke en zwakte analyse geeft weer wat de sterke en zwakke punten van het bedrijfzijn, in 

dit geval ten opzichte van concurrenten. 

5.2.1 Sterktes van de opdrachtgever 

• De opdrachtgever handelt in producten van goede kwaliteit met een wetenschappelijke 

onderbouwing. Dit kan van veel concurrenten niet gezegd worden. 

• De opdrachtgever heeft in de persoon van de eigenaar veel kennis in huis over producten die 

verkregen worden van producenten, het gaat dan met name over werkzame bestanddelen en 

de werking van de producten. 

• De opdrachtgever heeft de expertise om producten zelf te ontwikkelen en om deze 

vervolgens te laten produceren 
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5.2.2 Zwakten van de opdrachtgever 

• De opdrachtgever is nog slechts een klein bedrijf en heeft nog geen grote naam in de 

fannaceutische wereld. 

• De opdrachtgever kan heel moeilijk ZlJn kwalitatief goede producten als zodanig 

onderscheiden van andere, vaak slechte producten. 

• De opdrachtgever heeft een kleine financiele basis. Een goede basis is nodig omdat niet 

geregistreerde producten vaak gepaard gaan met dure promotie en marketing. 

5.3 Kansen en bedreigingen 

Bij een kansen en bedreigingen analyse wordt gekeken naar kansen voor het bedrijf en ook naar 

factoren die als bedreigend gezien kunnen worden voor het bedrijf. 

5.3.1 Kansen voor de opdrachtgever 

• Zelfstandige drogisten staan open voor nieuwe producten van nieuwe toeleveranciers. 

• Zelfstandige apothekers zouden ook geYnteresseerd kunnen zijn in nieuwe, vooral goede 

producten. 

• Uit de ervaringen van de opdrachtgever blijkt dat het afzetten van producten via 

groothandelaren tot de mogelijkbeden behoort. Een kleinere ondememing kan zich dan 

aansluiten bij een groothandelsorganisatie en zodoende zijn producten afzetten via de 

uitgebreide distributiekanalen van de groothandelsorganisatie. 

• Voor sommige producten kan het alleenrecht tot verkoop verkregen worden van de 

producenten, dit kan voor goede producten heel interessant zijn. 

23 



rIPr BEDR!JFSKUND£ 
~vv ink e I 

Farmacie 
ond.rft~tnet'-*.d.i ••• ft --------------------------.:...=~= 

5.3.1 Bedreigingen voor de opdrachtgever 

• De grote verkooporgamsaties zijn vrijwel aIleen via de grote groothandelaren te bereiken. 

• Aansluiting bij een groothandelsorgamsatie betekent een aantal stringente regels waaraan 

voor een aantal jaren aan voldaan moet worden. 

Men kan deze producten weI afzetten via deze groothandelaren maar de marges worden op 

deze mamer kleiner aangezien er weer een extra schakel in de keten ontstaat. 

Als men producten via een groothandel afzet mag men deze producten niet meer via andere 

wegen op de markt brengen. De contracten die getekend worden zijn van lange duur dus zit 

men er lange tijd aan vast. 

• De grote bedrijven krijgen een steeds groter gedeelte van de markt in handen wat ten koste 

gaat van kleinere ondememingen. 
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Hoofdstuk6 Conclusies en aanbevelingen 

6.1 Inleiding 

Nu de distributieketen van niet geregistreerde farmaceutische producten uiteengezet is en een 

aantal problemen die met deze producten te maken hebben behandeld zijn en tot slot een 

SWOT-analyse is gemaakt, kan dit onderzoek afgesloten worden door een aantal conclusies te 

trekken en een aantal aanbevelingen te doen. Allereerst zuHen de conclusies van dit onderzoek 

gegeven worden en vervolgens worden aanbevelingen gegeven. 

6.2 Conclusies 

:::::;. Veel grote winkelketens kopen producten centraal in via de hoofdvestiging. De producten 

worden verkregen van vooral grote leveranciers die hun producten op hun beurt weer 

verkrijgen bij de producenten. 

Individuele winkels welke dee 1 uit maken van een winkelketen kunnen geen invloed uit 

oefenen op het productassortiment. De hoofdkantoren geven op hun beurt te kennen dat ze 

niets zien in zaken doen met kleinere toeleveranciers. Deze houding wordt waarschijnlijk 

mede ingegeven door de relatie met de huidige grote toeleveranciers. 

:::::;. Wat vooral opvalt is een athoudende, achterdochtige houding die zelfs in sommige gevallen 

agressief is te noemen, zowel bij verschillende hoofdkantoren als bij groothandelaren. 

:::::;. Min of meer onathankelijke drogisten en apotheken staan veel meer open voor kleinere 

toeleveranciers met nieuwe producten. 

:::::;. Het is van groot belang voor een bedrijf om over een goed distributienetwerk te beschikken. 

Het deel uit maken van een goed distributienetwerk garandeert veel zekerheid. 
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Om echter deel uit te gaan maken van zo'n netwerk of het zelf starten van zo'n netwerk is erg 

moeilijk en men kan ook ruet op medewerking rekenen van bedrijven die inmiddeIs al weI 

deel uit maken van een goed distributienetwerk. 

=> De niet geregistreerde farmaceutische producten zijn vaak synoniem voor een slecht imago. 

Het is erg moeilijk om kwalitatief goede producten te onderscheiden van slecht zogenaamde 

placebo's. Er gaat heel vee I geld om in de marketing en promotie van dergelijke producten 

zodat voor een gewone consument een onderscheid niet of nauwelijks te maken is. 

6.3 Aanbevelingen 

=> Uit het onderzoek is gebleken dat grote winkelketens moeilijk te bereiken zijn als het gaat 

om het eventueel opnemen van producten in het assortiment, omdat ze zich vooral inlaten 

met vast grote leveranciers. 

Hierdoor is het verstandig voor de opdrachtgever, als ze die grote winkelketens willen 

bereiken, om zich aan te sluiten bij een grote leverancier, en er via die leveranciers voor te 

zorgen dat de producten van de opdrachtgever in de schappen komen bij diverse 

winkelketens. De producten van de opdrachtgever zouden op deze wijze op de productlijsten 

van de winkels komen te staan. Hier zijn echter een drietal nadelen aan verbonden: 

• Men is erg afhankelijk van de grote leveranciers die strenge contractuele eisen zullen 

stellen. 

• De producten staan als het ware anoniem tussen verschillende andere producten. 

• De producten zijn erg moeilijk te onderscheiden als kwalitatief goed omdat zij ook tussen 

producten staan die kwalitatief slecht zijn. 

=> De opdrachtgever zou zich ook kunnen gaan richten op de kleinere zelfstandige drogisterijen 

en apothekers. Deze staan in het algemeen hiervoor open. Het nadeel is dat het erg vee I 

moeite kost om een relatiefklein aantal klanten te bereiken. 

Deze methode kan echter weI als opstapje gezien worden. Producten kunnen zich op deze 

manier bewijzen waardoor grotere winkels en winkelketens geYnteresseerd kunnen worden. 
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=> Een derde mogelijkheid zou kunnen zijn am te proberen rechtstreeks via producenten bij 

verkooporganisaties binnen te komen. Producenten zijn namelijk machtiger dan een klein 

distributiebedrijfje en ze hebben ook veel verschillende producten. 

Verder zijn producenten natuurlijk zeer gei'nteresseerd in een goed distributienetwerk. Een 

producent is er uiteraard bij gebaad dat zijn producten op een goede en snelle manier op de 

markt komen. Zo zou zowel voor de producent als voor de opdrachtgever een voordeel 

kunnen ontstaan. Het productiebedrijf zou in zo'n geval sarnen met de opdrachtgever 

bijvoorbeeld een keten van drogisten kunnen benaderen. Omdat dit vaak am grotere 

producenten gaat en deze producenten een grate productrange hebben zullen ze 

waarschijnlijk serieuzer genomen worden dan een relatief klein distributiebedrijf aIleen. Op 

deze manier zou de producent, als zo'n keten gei'nteresseerd is in de producten, de 

opdrachtgever aan kunnen stellen als agent van deze producent. Zodoende kan een keten dus 

een grote productrange bij de opdrachtgever verkrijgen omdat in dit geval de opdrachtgever 

het alleenrecht tot verkoop in bijvoorbeeld Nederland heeft. Op deze manier heeft de 

opdrachtgever de mogelijkheid om een eigen netwerk op te bouwen. 

De drie hierboven genoemde mogelijkheden hoeven elkaar zeker niet uit te sluiten. Ook kan 

iedere mogelijkheid gezien worden als een opstapje am een plaatsje in de markt voor 

farrnaceutische producten te verwerven. De producten kunnen zieh, net als de opdrachtgever als 

bedrijf, gedurende deze tijd bewijzen. Op deze wijze is het mogelijk am op den duur een 

zelfstandige plaats in de markt te verkrijgen. 

Op de korte terrnijn zal dit waarschijnlijk resulteren in niet te hoge marges en relatiefveel 

afhankelijkheid maar op lange terrnijn kan dit de opstap zijn naar een zelfstandig bedrij f in een 

moeilijke markt. 
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PRODUKTGROEP 

Vitamineprodukten 

Knoflookprodukten 

Echinacea -produkten 

Spirulinaprodukten 

Ginsengprodukten 

Teunisbloemolie -
produkten 

Produkten met voe
dingsvezels 

Seleniumproduk ten 

JAAROMZET 
(in miljoen 
guldens) 

40 

15 

15 

10 

7 

4 

3 

PRODUKTEN EN/OF MERKEN MET 
EEN RELATIEF GROTE OMZET 

Produkten: vit. C, multi, 
vi!. E, 8-complex; Merken: 
Essential Organics, Ultravlt 

Merken: Kwai. KyOliC. Knof-
lox 

Merken: Vogel. Blona! 

Merk: Marcus Rohrer 

Merken: Ginsana. Gerimax. 
Enack 

Merken: Etemol, 8ioliPon 

Merken: Zonnetura. Colon
Clean. Fibrex 

Merken: Selenium ACE. Ultra
vi! selenium. Selenine 

Jaaromzet in consumentenprijzen incl. BTW 

Bijlage I Geschatte j aarornzet per productgroep 
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