
 

Trends in humane OTC medicijnen 

 

Onderzoek naar nieuwe geneesmiddelen wordt steeds vaker gecentraliseerd 
(samenwerkingsverbanden tussen bedrijven) om de hoge kosten die hieraan verbonden 
zijn te kunnen delen. De branche wordt geconfronteerd met teruglopende marges. De 
laatste jaren is er door de overheid veel inspanning gestoken in het op gang brengen van 
vrije marktwerking. Verzekeraars vergoeden vaak uitsluitend de laagste prijs in de markt 
voor bepaalde geneesmiddelen (preferentiebeleid). De marges en winstgevendheid van 
groothandels en apotheken bereiken elk jaar weer nieuwe diepterecords. 

 

Steeds vaker vinden in Nederland OTC medicijnen hun weg naar de consument via de 

supermarkt. Daarnaast hanteren de zorgverzekeraars het preferentiebeleid voor deze groep 
steeds groter wordende generieke geneesmiddelen. Beide bovenstaande ontwikkelingen zetten 
een enorme druk op de prijzen van de betrokken medicijnen. Het gevolg is dat bestaande 

Europese productie van dit soort medicijnen wordt ingeruild voor winstgevender producties 
van jongere medicijnen en/of voedingssupplementen en dat de bestaande productiecapaciteit 
verhuist naar lage lonen landen als India en China waar deze producten in grote volumes tegen 
zeer lage prijzen voor de wereldmarkt worden geproduceerd. 

 

Relatief kleine producten lijken het slachtoffer te worden; grote CMO’s zijn niet langer bereid 

deze te produceren en kleine farmaceuten zijn niet bereid te investeren in de transfer van deze 

producties naar kleinere CMO’s die het ontstane gat zouden kunnen opvullen; het feit namelijk 

dat er minder aanbieders zijn van deze kleinere producten zou kunnen inhouden dat de prijzen 

interessant kunnen blijven voor lokale productie bij kleinere CMO’s 

 

Gelukkig is de serialisatie verplichting alleen geldig voor RX medicijnen, anders zou dit nog 
kleinere marges veroorzaken en daarmee voor kleinere CMO’s niet interessant meer zijn 

 

Diverse producten die momenteel een duale benadering kennen, zullen in de nabije 
toekomst waarschijnlijk als medicijn verder gaan; te denken valt aan Melatonine, 
botanicals etc. 



 

Trends in Pet Food Medicijnen 
 

Het gebruik van antibiotica in de diergeneeskunde staat zwaar ter discussie. Er is een 
enorme toename van (multi-)resistentie bij bacteriën tegen antibiotica, zowel bij dier als 
mens. Dit komt door het onjuist en in het verleden buitensporig gebruik van deze middelen. 
Dankzij nieuwe wetgeving is het antibioticumgebruik de laatste jaren flink gedaald. 
 

De dierenarts krijgt op het gebied van diergeneesmiddelen steeds meer concurrentie van 

de vrije handel, internetapotheken en autobaandierenartsen. Dit zijn veterinaire 

dienstverleners die hun dienstverlening beperken tot het leveren van medicijnen. 

Traditioneel kochten klanten altijd veel producten bij hun dierenarts. De ‘over the counter’ 

(OTC)-verkoop. Klanten kopen echter steeds meer online. Als reactie zie je dat dierenartsen 

en dierenspeciaalzaken elkaar versterken door het aanbod van diergeneeskunde en 

voedingsadvies te combineren. 
 

Het aantal gezelschapsdieren in Nederland wordt geschat op ongeveer 35 miljoen. Het 
aantal honden en katten (1,5 en 2,6 miljoen) is al jaren stabiel. Een op de vijf huishoudens 
heeft een hond en een kwart huishoudens bezit een of meer katten. 

 

Huisdieren krijgen steeds betere zorg. Volgens FIDIN – de branchevereniging van veterinaire 
farmacie – stegen de uitgaven van diergeneesmiddelen van 250 miljoen euro in 2010 naar 
340 miljoen euro in 2017. Dierenartsen merken dat er een tweedeling ontstaat tussen 
mensen die tot het uiterste willen en kunnen gaan en mensen die zich beperken tot de 
basale zorg. 

 

Huisdieren zorgen voor bijna 60% van de omzet in deze branche, gevolgd door rundvee 
met 20% en varkens met 9%. De jaarlijkse dierenartskosten bedragen volgens het Nibud 
gemiddeld €160 voor een hond en €120 voor een kat. De consumentenuitgaven aan 
huisdieren nemen toe door de beleving dat een 'huisdier bijna net zo dierbaar is als een 
kind', de humanisation. 

 

Binnen de sector ligt de focus steeds meer op preventieve gezondheidszorg en advisering, 
en minder op curatieve behandelingen. 
 

 

In Nederland is 4% van de honden en katten verzekerd, maar dit aandeel neemt wel toe. In 
het buitenland is dat percentage doorgaans veel hoger (Groot-Brittannië 25% en Zweden 
zelfs 80%). Eigenaren van verzekerde huisdieren besteden gemiddeld 80% meer aan 
medische behandelingen en leggen 53% meer bezoeken af aan de dierenarts in 
vergelijking met eigenaren van niet verzekerde huisdieren. 
 
 
 
 

Nederland kent in verhouding tot andere Europese landen een relatief laag gebruik 
van diergeneesmiddelen. In Nederland vindt ongeveer 6% van het totale Europese 
gebruik plaats. Het gebruik van diergeneesmiddelen vindt door voedselveiligheidseisen 
en de publieke opinie steeds bewuster plaats, wat leidt tot 
lagere doseringen. 


