
  

1. Waarom staat er soms geen indicatie  
meer op de verpakkingen van 
homeopathische geneesmiddelen? 
 

Sinds 1 juli 2012 is het voor fabrikanten van 

homeopathische geneesmiddelen verboden 

om te vermelden waar het product voor 

dient. Ook mag deze informatie door de 

fabrikant niet meer gegeven worden in 

reclame-uitingen of via internet. Sinds 1 juli 

2013 mogen homeopathische producten 

waar nog wel een indicatie op staat niet 

meer verkocht worden in winkels of 

apotheken. 

5. Hoe kan ik de verschillende producten 
herkennen? 
 
Op alle producten staat vermeld welke 

wettelijke status het product heeft. 

Daarnaast zijn kruidengeneesmiddelen te 

herkennen aan een RVG-nummer en 

homeopathische geneesmiddelen aan een 

RVH-nummer. 

 
 

 

4. Zijn de producten veranderd? 

 

Nee. Aan de inhoud, samenstelling en werking van de producten is er 

niets veranderd. U kunt er dus volledig op vertrouwen dat de werking van 

de producten exact gelijk is gebleven.  

3. Zijn er nog meer wetsveranderingen? 
 

Ja. Sinds half december 2012 is er ook een 

nieuwe wet van kracht met betrekking tot 

bepaalde gezondheidsproducten, zoals 

vitamines, mineralen en visolie. Dit betekent 

dat van sommige producten de informatie op 

de verpakking en bijsluiter veranderd is en 

dat op sommige producten helemaal niet 

meer vermeld mag worden waar het product 

voor bedoeld is. Dit geldt ook voor alle 

reclame-uitingen en de informatie op 

internet. 

 

7. Kan ik iets doen 
tegen deze wet-
geving? 
 

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/h

anden-af-van-de-

homeopathie 

 

Bedankt voor uw 

steun! 

 

6. Hoe weet ik dan waar ik een product 
voor kan gebruiken?  
 

U kunt advies vragen over de A.Vogel 

producten bij uw drogist of apotheker. Via 

speciale trainingen voorzien wij hen van 

informatie, zij zijn dus goed op de hoogte 

van de werking van alle producten. 

Natuurlijk kun u ook contact opnemen met 

de A.Vogel Gezondheidslijn 0900 – 246 46 

46 (10 cpm, op werkdagen), onze 

deskundige medewerkers staan u graag te 

woord. Mailen kan ook via info@avogel.nl. 

 

 

Meer weten?  
www.avogel.nl  

 
www.avogel.nl/nieuws/Homeopathie_wetge

ving_nosjournaal.php   

 

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? En hoe weet u straks 

nog welk product u waarvoor 

kunt gebruiken?  

 

We zetten de meest gestelde 

vragen voor u op een rijtje… 

 

 

 

 

2. Welke soort middelen heeft A. Vogel? 

 

Het assortiment van A.Vogel bestaat uit 

natuurlijke middelen. De wettelijke status 

van de producten verschilt. Het grootste deel 

van het assortiment bestaat uit 

gezondheidsproducten, kruiden-

geneesmiddelen en medische hulpmiddelen. 

Een deel van het assortiment bestaat uit 

homeopathische geneesmiddelen. 
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