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ONDERZOEKSOPZET 

2 

•  1017 Nederlanders zijn ondervraagd over verschillende 

onderwerpen, die te maken hebben met homeopathie. 

•  Dit is een representatieve steekproef van de Nederlandse bevolking 

van 18 jaar en ouder. 

•  De resultaten zijn gewogen naar de MOA Gouden Standaard op 

geslacht, leeftijd, opleiding en regio. 

•  Het onderzoek is uitgevoerd onder het eigen online panel van 

MetrixLab, Opinionbar. 

•  De vragenlijsten zijn ingevuld tussen vrijdag 10 augustus en 

dinsdag 14 augustus. 

•  De vragenlijst beslaat de algemene houding t.a.v. homeopathie, de 

maatregel van minister Schippers en de beoordeling van 

verpakkingen (voor en na de maatregel). 
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HOMEOPATHIE ALGEMEEN 
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HOUDING 

Ongeveer de helft van de consumenten staat (zeer) positief tegenover homeopathische/natuurlijke 
geneesmiddelen. Slechts 7%  is (zeer) negatief. Ongeveer een kwart gebruikt vaak homeopathische 
geneesmiddelen, de helft af en toe, en 3 op de 10 gebruikt het nooit. 

ALGEMENE HOUDING HOMEOPATHIE 

Q: Kunt u aangeven hoe u staat tegenover homeopathische/natuurlijke geneesmiddelen? 
Q: In welke mate maakt u zelf gebruik van homeopathische geneesmiddelen? 

GEBRUIKSFREQUENTIE HOMEOPATHISCHE MIDDELEN 

12%	   40%	   42%	   5%	  2%	  1	  

Zeer	  posi/ef	   Posi/ef	   Neutraal	   Nega/ef	   Zeer	  nega/ef	  

6%	   16%	   48%	   30%	  1	  

(Bijna)	  dagelijks	   Regelma/g	   Af	  en	  toe	   Nooit	  
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WAAROM POSITIEF (52% VAN CONSUMENTEN) 

De positieve houding komt door de voordelen van homeopathische geneesmiddelen en nog sterker door 
homeopathisch af te zetten tegen reguliere geneesmiddelen. Redenen voor een positieve houding zijn 
niet primair emotioneel, maar functioneel: afkeer van chemische producten, minder bijwerkingen dan 
reguliere geneesmiddelen, goede ervaringen met homeopathische geneesmiddelen en het  begrip 
‘natuurlijk’. 

HOUDING – POSITIEF 

5 
Q: Kunt u toelichten waarom u (zeer) positief staat tegenover homeopathische/natuurlijke 
geneesmiddelen? 

“Is in veel gevallen beter voor je lijf en geest 
dan al die chemische rommel.” 

“Met name bijwerkingen van reguliere 
geneesmiddelen staan mij tegen en ik heb 
baat bij natuurlijke geneesmiddelen.” 

“Omdat ze vaak heel goed helpen, en er 
minder of geen bijwerkingen bij zijn.” 

“Ik heb goede ervaringen, waar reguliere 
medicijnen niet effectief genoeg bleken te 
zijn.” 

“Ik geloof erin dat natuurlijke producten goed 
zijn voor het lichaam.” 

“Ik heb verschillende kennissen die 
homeopathische geneesmiddelen gebruiken.” 
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WAAROM NEGATIEF (7% VAN CONSUMENTEN) 

De negatieve houding centreert zich rondom de niet-bewezen werking van homeopathische 
geneesmiddelen. Ook eigen ervaring/overtuiging worden genoemd. 

HOUDING – NEGATIEF 
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Q: Kunt u toelichten waarom u (zeer) negatief staat tegenover homeopathische/natuurlijke 
geneesmiddelen? 

“De werking is nooit wetenschappelijk 
aangetoond, verder ook geen positieve 
ervaringen hiermee.” 

“Geloof niet in de werking, je moet er in 
geloven wil het helpen denk ik.” 

“Ervaring is dat het niet werkt.” 

“Ik vind het kwakzalverij.” 

“In veel gevallen is er geen betrouwbare basis. 
Het zijn meer placebo's. Een werkzame stof 
wordt oneindig verdund.” 
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HOUDING UITGESPLITST PER GEBRUIKSFREQUENTIE 

Binnen de groepen met hogere gebruiksfrequentie is de mening over homeopathische geneesmiddelen 
positiever. Alleen onder niet-gebruikers is een beperkte groep (zeer) negatieven: ±20%. 

Q: Kunt u aangeven hoe u staat tegenover homeopathische/natuurlijke geneesmiddelen? 

HOUDING IN GEBRUIKSGROEPEN 

55%	  

33%	  

6%	  

2%	  

33%	  

62%	  

51%	  

12%	  

12%	  

5%	  

42%	  

68%	  

1%	  

14%	   5%	  

(Bijna)	  dagelijks	  

Regelma/g	  

Af	  en	  toe	  

Nooit	  

Zeer	  posi/ef	   Posi/ef	   Neutraal	   Nega/ef	   Zeer	  nega/ef	  
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Heavy users:  
 (Bijna) dagelijks + regelmatig 

Light users – positief:  
 Af en toe en positieve houding 

Light users – neutraal:  

 Af en toe en neutrale houding 
Rejecters:  

 Niet gebruikers of negatieve houding 

Aan de hand van gebruiksfrequentie en houding ten opzichte van homeopathische geneesmiddelen zijn 
er vier groepen te onderscheiden. Deze segmenten worden hierna gebruikt als de resultaten gesplitst 
worden. 

VIER SEGMENTEN 

22% 

27% 
20% 

31% Heavy users 

Light users - positief 

Light users - neutraal 

Rejecters 
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BEKEND MET DISCLAIMER 

Net iets meer dan de helft van de consumenten is op de hoogte van de disclaimer omtrent 
homeopathische geneesmiddelen. Voor de overgrote meerderheid van zowel consumenten die dit weten 
als degenen die dit niet weten verandert deze disclaimer hun mening over homeopathische 
geneesmiddelen niet. Degenen die negatiever worden door de disclaimer zijn voornamelijk rejecters. 

DISCLAIMER BIJSLUITER – HUIDIGE SITUATIE 

Q: Over de werking van homeopathie staat op de verpakking en in de bijsluiter het volgende: “De werkzaamheid van dit homeopathische middel is door het College ter beoordeling van 
geneesmiddelen niet met wetenschappelijke criteria beoordeeld.” Bent u hiervan op de hoogte?  

Q: Verandert dit uw mening over homeopathische geneesmiddelen? 

VERANDERING MENING 

56%	   44%	  1	  

Ja	   Nee	  

1%	   87%	   12%	  1	  

Ja,	  wordt	  posi/ever	   Nee,	  geen	  invloed	   Ja,	  wordt	  nega/ever	  
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Tekst zoals voorgelegd aan respondenten om nieuws/maatregel uit te leggen. 

SAMENVATTING NIEUWS 

11 

"Omdat wetenschappelijke onderbouwing voor homeopathische geneesmiddelen niet altijd mogelijk 

of haalbaar is, biedt de Europese wetgeving voor deze categorie geneesmiddelen de mogelijkheid om 

de toepassing ervan op een andere manier te onderbouwen dan voor reguliere geneesmiddelen 

gedaan wordt, dus zonder klinische onderzoeken. Het mag dan niet gaan om levensbedreigende 

ziektes, maar alleen om eenvoudige gezondheidsklachten, zoals griep, verkoudheid, hoesten, 

hooikoorts, huidirritatie, spier- en gewrichtspijn, nervositeit, darmkrampjes en wratten. 

Minister Schippers van Volksgezondheid heeft in juni 2012 besloten dat in Nederland op de 

verpakkingen van homeopathische geneesmiddelen niet meer mag staan waar het middel voor is 

bedoeld (bijvoorbeeld bij griep of bij spierpijn) als daar geen wetenschappelijk bewijs voor is. 

Fabrikanten mogen straks helemaal niks meer vermelden over de werking van hun producten en de 

klachten waarvoor deze bedoeld zijn, ook niet in bijsluiters, folders of advertenties. 

Dit betekent onder andere dat alle verpakkingen gewijzigd moeten worden. Op de verpakking mag 

niet meer staan bij welke gezondheidsklacht het product gebruikt kan worden." 



Opiniepeiling Homeopathie 
 Biohorma 

Augustus 2012 

SPONTANE HERINNERING NIEUWS 

Een ruime derde herinnert zich nieuws over homeopathie. Voor meesten geldt: klok horen luiden. Er is 
een mix van elementen (wetenschappelijk bewijs, verpakking, duiding, wetsvoorstel), waarvan bij veel 
respondenten iets terugkomt, maar zelden het gehele verhaal. Het nieuws heeft ongeveer een kwart van 
consumenten bereikt. 

Q: Afgelopen twee maanden is er veel in het nieuws geweest over homeopathische middelen. Kunt u zich herinneren hier iets over te hebben gezien/gehoord/gelezen? 
Q: Hieronder staat een samenvatting van het nieuws van de afgelopen twee maanden over homeopathische geneesmiddelen. Leest u dit rustig door.  

Kunt u zich herinneren hierover iets gezien/gelezen/gehoord te hebben? 

Q: Kunt u zo uitvoerig mogelijk beschrijven wat u heeft gezien / gehoord / gelezen? 

NIEUWS OVER MAATREGEL 
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9% 

29% 

62% 

Zeker 

Misschien 

Niet 

HERKENNING SAMENVATTING NIEUWS 

13% 

13% 

73% 

Zeker 

Misschien 

Niet 

“Deze middelen mogen zonder 
wetenschappelijk bewijs niet meer vermelden 
waarvoor of tegen ze werkzaam zijn.” 

“Uitleg mag niet meer op verpakking staan.” 

“Men wil het verbieden om deze middelen nog 
te verkopen omdat er geen wetenschappelijk 
bewijs is.” 

“Dat het niet meer of gedeeltelijk vergoed 
word.” 

“Er is geen wetenschappelijk bewijs gevonden 
dat de middelen werken.” 
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MENING PER SEGMENT 

Een ruime meerderheid (59%) van de consumenten staat (zeer) negatief tegenover de maatregel van 
minister Schippers. 
Heavy users en light users – positief staan nog afwijzender tegenover de maatregel, rejecters positiever. 
Zelfs rejecters zijn in meerderheid negatief over de maatregel. 

Q: Kunt u aangeven hoe u staat tegenover deze maatregel van minister Schippers, die er toe leidt dat op de verpakking en in de bijsluiter niet meer mag staan bij welke gezondheidsklacht het 
homeopathische geneesmiddel gebruikt kan worden? 

Significant lager/hoger dan totaal: 

MENING OVER MAATREGEL 
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7%	  

6%	  

8%	  

21%	  

11%	  

16%	  

24%	  

37%	  

39%	  

30%	  

77%	  

69%	  

55%	  

40%	  

59%	  

Heavy	  users	  

Light	  users	  -‐	  posi/ve	  

Light	  users	  -‐	  neutral	  

Rejecters	  

Total	  

(Zeer)	  posi/ef	   Neutraal	   (Zeer)	  nega/ef	  
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WAAROM POSITIEF (11% VAN CONSUMENTEN) 

Degenen die voor de maatregel zijn vinden dat een geneesmiddel bewezen effectief moet zijn. De 
tegenstanders noemen vooral de onduidelijkheid: de consument kan niet meer zien waar het product 
voor is en kan daarom moeilijk/niet kiezen. Ook het feit dat veel mensen zelf (buiten de wetenschap om) 
willen bepalen of homeopathische geneesmiddelen werken is een reden voor een negatieve houding 
t.a.v. de maatregel. 

TOELICHTING MENINGEN OVER MAATREGEL 

14 
Q: Kunt u toelichten waarom u … staat tegenover deze maatregel? 

“Het verduidelijkt de gebruiker dat er geen 
bewezen werking is.” 

“Omdat er niet bewezen is dat het product 
voor de bepaalde klacht werkt vind ik dat je 
het product ook niet misleidend moet 
verkopen.” 

“Als het niet wetenschappelijk vast staat dat 
het werkt worden mensen in mijn optiek 
belazerd.” 

“Zo kun je bijna onmogelijk een goed product 
kiezen voor je klacht.” 

“Het is hierdoor helemaal niet meer duidelijk 
waar homeopathische middelen voor bedoeld 
zijn.” 

“Er staat duidelijk in de bijsluiter dat er geen 
wetenschappelijk bewijs is geleverd, maar 
iemand moet wel weten waar hij het voor moet 
gebruiken.” 

“Ik kan best zelf beslissen wat voor mij goed of 
slecht is.” 

“Hoe kan het product, wat mogelijk voor een 
(grote) groep mensen kan werken (al is het 
maar psychologisch) überhaupt nog verkocht 
worden?” 

WAAROM NEGATIEF (59% VAN CONSUMENTEN) 
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In de vragenlijst is over drie onderwerpen een aantal stellingen opgenomen. 

OVERZICHT STELLINGEN 

•  Werking homeopathische geneesmiddelen en bewijsvoering 

•  Eigen ervaring dat het middel werkt vind ik belangrijker dan wetenschappelijk bewijs. 

•  Goede ervaringen van anderen met homeopathie vind ik belangrijker dan wetenschappelijk bewijs. 

•  Ik vind het belangrijk dat er wetenschappelijk bewijs is t.a.v. de werking van homeopathische zelfzorg 

geneesmiddelen. 

•  Zonder wetenschappelijk bewijs dat het werkt, mag een homeopathisch geneesmiddel niet worden verkocht. 

•   Maatregel 

•  Ik vind het een goede beslissing dat op de verpakking van homeopathische geneesmiddelen niet meer mag staan 

waar het product voor dient. 

•  Ik vind dat op de verpakking van homeopathische geneesmiddelen vermeld moet kunnen worden waar het product 

voor dient. 

•  De beslissing dat op homeopathische producten niet meer mag staan waar het voor dient, moet door het volgende 

kabinet worden teruggedraaid. 

•  Verpakkingswijziging 

•  Door deze verpakkingswijziging wordt het voor mij heel lastig het juiste middel te kiezen. 

•  Om het juiste homeopathisch middel te kiezen vind ik aanduiding waarvoor het bestemd is cruciaal. 
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TOTALE STEEKPROEF 

Een overgrote meerderheid vindt de maatregel niet geslaagd: het is geen goede beslissing, en men vindt dat op de 
verpakking de aanduiding moet kunnen staan. Bovendien vindt twee derde dat de maatregel door het volgende 
kabinet moet worden teruggedraaid. De verpakkingen maken het kiezen lastig en men vindt de aanduiding 
cruciaal. De overgrote meerderheden op deze stellingen betekenen dat een delen van light users – neutraal en 
zelfs de groep rejecters (negatieve houding of niet-gebruiker) negatief staan ten opzichte van de maatregel. 

MENING OVER MAATREGEL & VERPAKKINGSWIJZIGING 

Q: Kunt u aangeven in hoeverre u het eens of oneens bent met de volgende stellingen? 

9%	  

81%	  

66%	  

20%	  

15%	  

23%	  

72%	  

3%	  

10%	  

	  Ik	  vind	  het	  een	  goede	  beslissing	  
dat	  op	  de	  verpakking	  van	  

homeopathische	  
geneesmiddelen	  niet	  meer	  mag	  
staan	  waar	  het	  product	  voor	  

dient.	  	  	  Ik	  vind	  dat	  op	  de	  verpakking	  van	  
homeopathische	  

geneesmiddelen	  vermeld	  moet	  
kunnen	  worden	  waar	  het	  

product	  voor	  dient.	  

	  De	  beslissing	  dat	  op	  
homeopathische	  producten	  niet	  
meer	  mag	  staan	  waar	  het	  voor	  
dient,	  moet	  door	  het	  volgende	  
kabinet	  worden	  teruggedraaid.	  

70%	  

80%	  

21%	  

16%	  

9%	  

4%	  

	  Door	  deze	  verpakkingswijziging	  
wordt	  het	  voor	  mij	  heel	  las/g	  het	  

juiste	  middel	  te	  kiezen.	  	  

	  Om	  het	  juiste	  homeopathisch	  
middel	  te	  kiezen	  vind	  ik	  
aanduiding	  waarvoor	  het	  

bestemd	  is	  cruciaal.	  

(Helemaal)	  mee	  eens	   Neutraal	   (Helemaal)	  mee	  oneens	  
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VERPAKKINGEN 
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SCORES OP VERPAKKING – HUIDIG EN NIEUW  

De nieuwe verpakkingen scoren zeer laag, met grote dalingen ten opzichte van de huidige verpakkingen. 
De scores slaan om van goed (meerderheid positief) naar slecht (kleine minderheid positief). De 
verpakkingen zijn niet duidelijk en aansprekend, en daardoor zijn de scores op geloofwaardig en relevant 
ook laag. Een verpakking met een functionele benefit (‘neusspray’ in dit geval) daalt minder hard dan een 
verpakking zonder, maar een functionele beschrijving is nog niet voldoende. 

Top 2 box scores op beoordelingsstatements verpakking. 
Rood gemarkeerd: significante daling. 

VERPAKKING – NIEUW VS. HUIDIG 

Totaal	  

Huidige	  
verpakking	  

Voorgestelde	  	  
verpakking	   "

Huidige	  
verpakking	  

Voorgestelde	  	  
verpakking	   "

Huidige	  
verpakking	  

Voorgestelde	  	  
verpakking	  

Huidige	  
verpakking	  

Voorgestelde	  	  
verpakking	  

" "
Verpakking	   " "

…	  is	  aansprekend	   40%	   14%	   " 41%	   23%	   " 59%	   24%	   " 47%	   21%	  

…	  is	  duidelijk	   65%	   13%	   " 66%	   31%	   " 74%	   18%	   68%	   21%	  

…	  is	  geloofwaardig	   45%	   16%	   " 50%	   27%	   " 57%	   20%	   51%	   21%	  

…	  bevat	  informaDe	  die	  voor	  mij	  
persoonlijk	  relevant	  is	  

43%	   9%	   " 41%	   22%	   " 42%	   13%	   42%	   15%	  

…	  past	  bij	  A.Vogel	   66%	   30%	   " 68%	   42%	   " 71%	   36%	   68%	   36%	  

…	  is	  opvallend	   33%	   19%	   " 29%	   28%	   " 58%	   32%	   " 41%	   27%	  

Gemiddeld	   49%	   17%	   " 49%	   29%	   " 60%	   24%	   " 53%	   23%	  

Verschil	   -‐32%	   " -‐20%	   " -‐36%	   " -‐30%	  
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SCORES OP VERPAKKING – PER SEGMENT 

In elke groep is de daling van de verpakkingsbeoordeling significant. De dalingen zijn het sterkst bij de 
heavy users. Hoe minder het gebruik is, hoe lichter de daling. De voorgestelde verpakking wordt 
ongeveer even laag beoordeeld door alle groepen.  

Top 2 box scores op beoordelingsstatements verpakking. 
Rood gemarkeerd: significante daling. 

VERPAKKING – PER SEGMENT 

Heavy	  users	   " Light	  users	  -‐	  posiDef	   " Light	  users	  -‐	  neutraal	   Rejecters	  

Huidige	  
verpakking	  

Voorgestelde	  	  
verpakking	   "

Huidige	  
verpakking	  

Voorgestelde	  	  
verpakking	   "

Huidige	  
verpakking	  

Voorgestelde	  	  
verpakking	  

Huidige	  
verpakking	  

Voorgestelde	  	  
verpakking	  

" "
Verpakking	   " "

…	  is	  aansprekend	   63%	   22%	   " 63%	   27%	   " 39%	   17%	   " 27%	   16%	  

…	  is	  duidelijk	   88%	   22%	   " 77%	   21%	   " 64%	   20%	   50%	   20%	  

…	  is	  geloofwaardig	   74%	   26%	   " 65%	   26%	   " 42%	   20%	   28%	   15%	  

…	  bevat	  informaDe	  die	  voor	  mij	  
persoonlijk	  relevant	  is	  

61%	   17%	   " 59%	   17%	   " 35%	   17%	   18%	   9%	  

…	  past	  bij	  A.Vogel	   82%	   37%	   " 79%	   40%	   " 71%	   38%	   48%	   31%	  

…	  is	  opvallend	   51%	   27%	   " 49%	   31%	   " 39%	   26%	   " 28%	   24%	  

Gemiddeld	   70%	   25%	   " 65%	   27%	   " 48%	   23%	   " 33%	   19%	  

Verschil	   -‐45%	   " -‐38%	   " -‐25%	   " -‐14%	  

Ondanks hoge kennis over 
homeopathische 

geneesmiddelen vinden heavy 
users de verpakking toch net zo 

onduidelijk als de rest. 
19 
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VERSCHIL IN GEMIDDELDE BEOORDELING VERPAKKING PER SEGMENT 

Heavy users beoordelen de huidige verpakking hoger, waardoor de daling veel groter is. Hoe meer 
enthousiasme over de verpakking er in een groep was, hoe sterker dat enthousiasme is weggenomen 
door de voorgestelde verpakking. 

Heavy users vinden hun weg nog wel, maar zijn nog steeds negatief over de nieuwe verpakking. 

VERPAKKING PER SEGMENT – VERANDERING 

20 

0% 

20% 

40% 

60% 

80% 

100% 

Heavy users Light users - positief Light users - 
neutraal 

Rejecters 

Huidig 

Nieuw 

Citaat heavy user die 
evenveel zal 
gebruiken na wijziging: 

“De middelen die ik 
gebruik zijn bij mij 
voldoende bekend. 
Voor iets wat ik nog 
nooit gebruikt heb 
geldt dit natuurlijk 
niet.” 
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CINUFORCE (57% NIET DUIDELIJK) 

Reactie van consumenten is duidelijk: waar dient het product voor? 
Bij de functionele beschrijving (neusspray) is de vraag: neusspray, maar voor wat? 

Redenen voor ongeloofwaardigheid en gebrek relevantie zijn ook dat er geen duiding op verpakking 
staat. 

Q: Waarom vindt u deze verpakking niet duidelijk? 

WAAROM NIET DUIDELIJK 

21 

CINUFORCE NEUSSPRAY (37% NIET DUIDELIJK) ECHINAFORCE (54% NIET DUIDELIJK) 
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De onduidelijkheid van de nieuwe verpakking overschaduwt alle dimensies. Consument kan niet zien 
waar het product voor is, hierdoor wordt het overige negatief. 

WAAROM NIET DUIDELIJK 

22 
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APPENDIX 
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De groepen heavy users en positieve light users bevatten meer vrouwen. De groep rejecters bevat meer 
mannen. 

STEEKPROEF 

Heavy	  users	  
Light	  users	  -‐	  
posiDef	  

Light	  users	  -‐	  
neutraal	  

Rejecters	  
Totaal	  -‐	  
gewogen	  

Totaal	  -‐	  
ongewogen	  

" " " " " "

" " " " " "
Geslacht	  

Man	   35%	    40%	    52%	   " 68%	   
" 50%	   " 42%	  

Vrouw	   65%	    60%	    48%	   " 32%	   
" 50%	   " 58%	  

" " " "
LeePijd	   " " " " " "

18-‐35	   27%	   " 29%	   " 36%	   " 30%	   " " 30%	   " 19%	  

36-‐50	   34%	   " 34%	   " 25%	    33%	   " " 32%	   " 30%	  

50+	   39%	   " 37%	   " 39%	   " 37%	   " " 38%	   " 50%	  

" " " "
Opleiding	   " " " " " "

Laag	   38%	   " 37%	   " 37%	   " 43%	   " " 39%	   " 24%	  

Midden	   30%	   " 32%	   " 27%	   " 23%	   " " 28%	   " 25%	  

Hoog	   32%	   " 31%	   " 36%	   " 33%	   " " 33%	   " 51%	  

" " " "
Regio	   " " " " " "

3	  grote	  steden	   10%	   " 9%	   " 13%	   " 13%	   " " 11%	   " 14%	  

West	   35%	   " 32%	   " 32%	   " 34%	   " " 33%	   " 29%	  

Noord	   10%	   " 11%	   " 7%	   " 12%	   " " 10%	   " 9%	  

Oost	   19%	   " 24%	   " 24%	   " 19%	   " " 21%	   " 20%	  

Zuid	   26%	   " 24%	   " 23%	   " 22%	   " " 24%	   " 28%	  

" " " "
Gezinssamenstelling	   " " " " " "

Inwonend	  bij	  familie	   2%	    9%	   " 7%	   " 6%	   " " 6%	   " 4%	  

Alleenstaand,	  geen	  (thuiswonende)	  
kinderen	  

11%	    17%	   " 17%	   " 21%	   " " 17%	   " 18%	  

Alleenstaand,	  met	  (thuiswonende)	  
kinderen	  

7%	   " 8%	   " 10%	   " 4%	   
" 7%	   " 7%	  

Samenwonend,	  geen	  (thuiswonende)	  
kinderen	  

40%	   " 35%	   " 37%	   " 37%	   " " 37%	   " 40%	  

Samenwonend,	  met	  (thuiswonende)	  
kinderen	  

37%	    30%	   " 25%	   " 29%	   " " 30%	   " 29%	  

Overig	   3%	   " 1%	   " 3%	   " 4%	   " " 3%	   " 3%	  
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Q: Voor welke klachten gebruikt u wel eens (= minstens 1x per jaar) homeopathische geneesmiddelen? 

KLACHTEN WAARBIJ HOMEOPATISCHE GENEESMIDDELEN GEBRUIKT WORDEN 

37% 

34% 

32% 

30% 

29% 

27% 

24% 

20% 

7% 

6% 

8% 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 

Stijve, pijnlijke spieren en/of gewrichtspijn 

Neusverkoudheid en/of bijholteontsteking 

Griep, grieperigheid, verkoudheid 

Weerstand 

Hoest 

Keelpijn, keelklachten 

Stress, spanning, onrustig gevoel 

Slaapproblemen, slechte nachtrust 

Overgang 

Droge, branderige ogen 

Geen van deze 
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Heavy	  users	   Light	  users	  -‐	  posiDve	   Light	  users	  -‐	  neutral	   Rejecters	  

Stelling	  

	  Eigen	  ervaring	  dat	  het	  middel	  werkt	  vind	  ik	  
belangrijker	  dan	  wetenschappelijk	  bewijs.	  	  

84%	   80%	   56%	   49%	  

	  Goede	  ervaringen	  van	  anderen	  met	  homeopathie	  
vind	  ik	  belangrijker	  dan	  wetenschappelijk	  bewijs.	  

77%	   66%	   38%	   27%	  

	  Ik	  vind	  het	  belangrijk	  dat	  er	  wetenschappelijk	  
bewijs	  is	  t.a.v.	  de	  werking	  van	  homeopathische	  

zelfzorg	  geneesmiddelen.	  
23%	   29%	   44%	   54%	  

	  Zonder	  wetenschappelijk	  bewijs	  dat	  het	  werkt,	  
mag	  een	  homeopathisch	  geneesmiddel	  niet	  

worden	  verkocht.	  
9%	   17%	   22%	   40%	  

	  Ik	  vind	  het	  een	  goede	  beslissing	  dat	  op	  de	  
verpakking	  van	  homeopathische	  geneesmiddelen	  
niet	  meer	  mag	  staan	  waar	  het	  product	  voor	  dient.	  	  

6%	   4%	   7%	   15%	  

	  Ik	  vind	  dat	  op	  de	  verpakking	  van	  homeopathische	  
geneesmiddelen	  vermeld	  moet	  kunnen	  worden	  

waar	  het	  product	  voor	  dient.	  
96%	   90%	   79%	   64%	  

	  De	  beslissing	  dat	  op	  homeopathische	  producten	  
niet	  meer	  mag	  staan	  waar	  het	  voor	  dient,	  moet	  

door	  het	  volgende	  kabinet	  worden	  teruggedraaid.	  
85%	   80%	   61%	   45%	  

	  Door	  deze	  verpakkingswijziging	  wordt	  het	  voor	  
mij	  heel	  lasDg	  het	  juiste	  middel	  te	  kiezen.	  	  

76%	   79%	   77%	   54%	  

	  Om	  het	  juiste	  homeopathisch	  middel	  te	  kiezen	  
vind	  ik	  aanduiding	  waarvoor	  het	  bestemd	  is	  

cruciaal.	  
89%	   91%	   83%	   63%	  

% (HELEMAAL) MEE EENS 

STELLINGEN PER SEGMENT 
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Kent	  product	   " Kent	  product	  niet	  

Huidige	  
verpakking	  

Voorgestelde	  	  
verpakking	   "

Huidige	  
verpakking	  

Voorgestelde	  	  
verpakking	  

"

Verpakking	   "

…	  is	  aansprekend	   58%	   24%	   " 34%	   16%	  

…	  is	  duidelijk	   77%	   23%	   " 58%	   18%	  

…	  is	  geloofwaardig	   60%	   24%	   " 40%	   17%	  

…	  bevat	  informaDe	  die	  voor	  mij	  persoonlijk	  
relevant	  is	  

55%	   18%	   " 26%	   11%	  

…	  past	  bij	  A.Vogel	   78%	   38%	   " 57%	   35%	  

…	  is	  opvallend	   50%	   32%	   " 30%	   20%	  

Gemiddeld	   63%	   27%	   " 41%	   20%	  

Verschil	   -‐36%	   " -‐21%	  

Top 2 box scores op beoordelingsstatements verpakking. 
Rood gemarkeerd: significante daling. 

VERPAKKING – BEKEND MET PRODUCT JA/NEE 
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