
  

1. Waarom staat er soms geen 
indicatie  meer op de verpak-
kingen van natuurlijke 
geneesmiddelen? 
 

Sinds 1 juli 2012 is er een nieuwe wet op 

homeopathie van kracht. Deze wet houdt in 

dat homeopathische geneesmiddelen enkel 

nog op basis van wetenschappelijk bewijs uit 

kostbaar klinisch onderzoek geregistreerd 

mogen worden. En niet meer op basis van – 

eerder wel toegestane - homeopathische 

literatuur. Ontbreekt het klinische bewijs? 

Dan mag er geen claim (werking) meer op de 

verpakking staan. Helaas zijn de bedoelde 

klinische onderzoeken voor veel natuurlijke 

producenten onbetaalbaar, wat betekent dat 

de meeste homeopathische middelen nu 

zonder indicatie in de schappen staan.  

2. Wat zijn de gevolgen? 
 

De belangrijkste consequentie is dat leveranciers niets meer over het product 

mogen communiceren. Waarvoor het product precies bedoeld is, dat mag vanaf 

1 juli 2013 niet meer op de verpakkingen staan die u in apotheek, drogisterij of 

gezondheidswinkel ziet. Maar ook in alle reclame-uitingen en op internet mag op 

geen enkele wijze meer verband worden gelegd tussen het product en de 

werking. Dat maakt het kiezen voor u helaas een stuk lastiger. 

 

4. Zijn de producten veranderd? 

 

Het kan soms lijken dat de inhoud van 

natuurlijke gezondheidsmiddelen veranderd is. 

Er staat toch immers geen werking meer op de 

verpakking? Aan de inhoud, samenstelling en 

werking van de producten is echter niets 

veranderd. U kunt er dan ook volledig op 

vertrouwen dat de werking van de producten 

exact gelijk is gebleven. We mogen het als 

leverancier alleen niet meer verkondigen. 

3. Ik vind het erg 
verwarrend, staat ons nog 
meer te wachten? 
 

Waarschijnlijk wel, helaas. Het 

Europees adviesorgaan voor 

voedselveiligheid (EFSA) is op dit 

moment bezig met het beoordelen van 

de effecten van voeding en 

voedingsstoffen op wetenschappelijke 

juistheid. Van de eerste categorie is 

slechts 10% van de ingediende claims 

goedgekeurd. De tweede categorie, de 

planten en kruiden, is nog niet 

beoordeeld. Er is een kans dat er 

daarna nóg meer natuurlijke 

producten zonder claim in de 

schappen staan. Wij houden deze 

ontwikkelingen nauwgezet in de 

gaten. 

 

6. Kan ik iets doen 
tegen deze 
wetgeving? 
 

Bent u een fervent 

homeopathie gebruiker? 

En vindt u het belangrijk 

dat homeopathie blijft 

bestaan en u zelf de 

keuze houdt wat u wel en 

niet voor uw gezondheid 

gebruikt? Dan kunt u op 

het vlak van wetgeving 

homeopathie nu al iets 

doen. Er is namelijk een 

petitie opgesteld met als 

doel het onderwerp 

homeopathie weer op de 

politieke agenda te 

krijgen. Door onze 

krachten te bundelen 

kunnen we de strenge 

regels hopelijk in de 

toekomst weer 

terugdraaien.  

 

U kunt hem tekenen op 

www.petities.nl/petitie/ha

nden-af-van-de-

homeopathie 

 

Bedankt voor uw steun! 

 

5. Hoe weet ik dan waar een product 
voor is? Bij wie kan ik terecht voor 
informatie? 
 

Als leverancier mogen wij beroepsbeoefenaren nog 

wel van informatie voorzien. Daarom organiseren wij 

speciale trainingen voor apotheken, drogisten, 

gezondheidswinkels en therapeuten om hen goed op 

de hoogte te houden. De medewerkers van uw 

verkooppunt kunnen u daarom nog steeds goed 

informeren. Ook kunt u bellen of mailen met het 

A.Vogel informatiecentrum. Als wij 1-op-1 contact 

met u hebben, mogen we u namelijk volledig 

voorlichten. 

 

A.Vogel informatiecentrum 

Telefoon: 0900 – 246 46 46 (10 cpm, werkdagen) 

Mail: info@avogel.nl (gratis) 

 

 

 

 

 

WETGEVING NATUURLIJKE 
GEZONDHEIDSPRODUCTEN 
De meest gestelde vragen 
 
Er is de laatste tijd veel te doen om 
homeopathische geneesmiddelen en 
andere natuurlijke gezondheids-
producten. Dat zal u vast niet 
ontgaan zijn. Maar wat betekenen 
alle nieuwe regels voor u? Hoe zien 
de schappen van drogisterijen, 
apotheken en reform- en 
gezondheidswinkels er in de 
toekomst uit? Hoe herkent u uw 
vertrouwde product? En hoe weet u 
straks nog welk product u waarvoor 
kunt gebruiken? We zetten de meest 
gestelde vragen voor u op een rijtje… 
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