Pharmacon exameneisen Adviseren compleet - 2014
Wet – en regelgeving (Basiskennis)
De kandidaat kan:
Eindterm 1
- De wettelijke adviesplicht voor UAD-geneesmiddelen omschrijven
- De wettelijke adviesfunctie van de (assistent -) drogist omschrijven
- De inhoud van de wettelijke bepalingen uit de Geneesmiddelenwet (art 1, lid t en art 62 )
omschrijven
- Omschrijven welke wettelijke regels gelden bij het ter handstellen van UAD-geneesmiddelen
- Benoemen welke wettelijke regels gelden voor UAD-geneesmiddelen die behoren tot de
homeopathica of fytotherapeutica
Eindterm 2
- Omschrijven wat de termen UR, UA, UAD en AV betekenen (bijlage 3)
- Omschrijven wanneer een product een geneesmiddel is
o Benoemen wat verschillen en overeenkomsten zijn tussen fytotherapie, homeopathie
en reguliere geneeskunde
- Omschrijven wat zelfzorg inhoudt
- Omschrijven wat het doel van zelfzorgvoorlichting is
- Omschrijven welke rol UAD-geneesmiddelen binnen de zelfzorg spelen
Eindterm 3
- De functie van een bijsluiter omschrijven
- De rubrieken van een bijsluiter en de inhoud daarvan omschrijven
- Het verschil tussen de registratie van RVG en RVH –geneesmiddelen omschrijven
Eindterm 5
- Omschrijven wat de kenmerken van voorlichting zijn
- Omschrijven wat de kenmerken van advies zijn
- Omschrijven wat de kenmerken van reclame zijn
- Benoemen wat de verschillen zijn tussen voorlichting, advies en reclame

Adviseren over UAD geneesmiddelen algemeen
Eindterm 9
- De meest belangrijke indicaties benoemen waarvoor UAD-geneesmiddelen worden verkocht
(zie bijlage 1)
Eindterm 11
- Omschrijven wat een bijsluiter is
- De functie van een bijsluiter benoemen
- De rubrieken van een bijsluiter benoemen
- De betekenis van de termen uit de bijsluiter die regelmatig door klanten worden gebruikt
omschrijven (zie bijlage 3)
- De farmaceutische toedieningsvormen van UAD-geneesmiddelen omschrijven
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Zelfzorgvoorlichting en communicatie
Eindterm 16
- Benoemen welke informatie van een klant moet worden verkregen om een passend advies te
geven ( persoon voor wie geneesmiddel is bestemd, aard van de klacht, situatie en eerder
ondernomen actie)
- Omschrijven welke vragen aan de klant moeten worden gesteld om een passend advies te
geven
- De regels van de communicatieleer omschrijven, die voor adviseren bij zelfzorgmedicatie van
belang zijn
- Benoemen wanneer de gesprekstechnieken luisteren, samenvatten of doorvragen worden
toegepast
- Benoemen hoe een (assistent) drogist kan inspelen op non verbaal gedrag
Eindterm 17
- Benoemen wat de functie en het belang van de kassacheck is
- Herkennen in welke situatie een klant behoefte heeft aan advies
Eindterm 18
- Benoemen in welke situaties de klant moet worden ingelicht over de risico’s en gevolgen van
gebruik van UAD-geneesmiddelen

Adviseren en informeren over UAD-geneesmiddelen per indicatiegebied
Pijn- en koortsklachten
Passend advies geven
De kandidaat kan voor de indicaties:
• koorts en pijn bij griep en verkoudheid;
• hoofdpijn (ook: spanningshoofdpijn en middelengeïnduceerde hoofdpijn);
• symptomen van) migraine;
• kiespijn, (pijn bij het) doorkomen van de eerste tanden;
• (acute) keelpijn;
• zenuwpijn;
• reumatische pijn;
• menstruatiepijn;
• (pijn bij) artrose;
• (milde tot matige) artrose van de knie;
• pijn na chirurgische ingrepen (postoperatieve pijn);
• koorts en pijn na vaccinatie;
• spier- en gewrichtspijn, kneuzingen en verstuikingen;
• spit (rugpijn);
Eindterm 7
- Benoemen wat een passend advies is, ingeval van een vraag naar een specifiek UADgeneesmiddel
- Benoemen wat een passend advies is, ingeval van een vraag naar een product met een
specifieke werkzame stof
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Eindterm 8
- Benoemen wat een passend advies is over het gebruik van een UAD-geneesmiddel naar
aanleiding van een gezondheidsvraag of een vraag over een kwaal of aandoening
Eindterm 10 a
- De meest voorkomende klantvragen en gezondheidsklachten benoemen
o Benoemen wat de belangrijkste oorzaken en symptomen daarvan zijn
Eindterm 10 b
- Benoemen wat de beschikbare UAD-geneesmiddelen zijn bij pijnklachten (bijlage 1 en 2)
- Omschrijven wat de werking is van de beschikbare UAD-geneesmiddelen (bijlage 1 en 2)
o Benoemen welke manieren van pijnbestrijding er zijn
o Omschrijven hoe algemene pijnstillers werken
o Omschrijven hoe lokale pijnstillers werken
o Omschrijven wat het verschil in werking is tussen een perifeer of topicaal werkende
pijnstiller en een centraal werkende pijnstiller
- Benoemen wat de werkzame stof is (of werkzame stoffen zijn) van de beschikbare UADgeneesmiddelen (bijlage 2)
Eindterm 10 d
- Omschrijven wat de juiste dosering is van de beschikbare UAD-geneesmiddelen (bijlage 1 en
2)
- Omschrijven wat de juiste wijze van gebruik is van de beschikbare UAD-geneesmiddelen
(bijlage 1 en 2)
o De algemene regels en waarschuwingen bij het gebruik van spierwrijfmiddelen benoemen
Eindterm 10 e
- Benoemen wat de eerste en tweede keus UAD-geneesmiddelen zijn
Inlichten over gevolgen van gebruik
De kandidaat kan voor de indicaties:
• koorts en pijn bij griep en verkoudheid;
• hoofdpijn (ook: spanningshoofdpijn en middelengeïnduceerde hoofdpijn);
• symptomen van) migraine;
• kiespijn, (pijn bij het) doorkomen van de eerste tanden;
• (acute) keelpijn;
• zenuwpijn;
• reumatische pijn;
• menstruatiepijn;
• (pijn bij) artrose;
• (milde tot matige) artrose van de knie;
• pijn na chirurgische ingrepen (postoperatieve pijn);
• koorts en pijn na vaccinatie;
• spier- en gewrichtspijn, kneuzingen en verstuikingen;
• spit (rugpijn);
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Eindterm 12
- Benoemen wat de aard is (eigenschappen) van de beschikbare UAD-geneesmiddelen bij
pijnklachten (bijlage 1 en 2)
o Uitleggen wat algemene pijnstillers zijn
o Benoemen wat pijnstillende en koortsverlagende stoffen zijn (zie bijlage 2)
o Benoemen wat ontstekingsremmende stoffen zijn (zie bijlage 2)
o Benoemen wat specifieke werkzame stoffen bij pijn, griep en menstruatiepijn zijn (zie
bijlage 2)
o Omschrijven wat een combinatiepreparaat is
o Benoemen welke fytotherapeutische stoffen in de UAD-geneesmiddelen bij pijn- en
koortsklachten zitten (bijlage 2)
- Benoemen wat de indicatie is van de beschikbare UAD-geneesmiddelen (bijlage 1 en 2)
- Benoemen wat de te verwachten effecten zijn bij gebruik van beschikbare UADgeneesmiddelen (bijlage 1 en 2)
Eindterm 13
- Benoemen wat de risico’s bij het gebruik zijn van de beschikbare UAD-geneesmiddelen
(bijlage 1 en 2)
o Uiteenzetten wat (over)gevoeligheid voor pijnstillers voor gevolgen heeft voor
pijnbestrijding
- Benoemen wat de risico’s bij het gebruik zijn van de beschikbare UAD-geneesmiddelen als
de klant behoort tot een van de risicogroepen (bijlage 1 en 2)
- Benoemen welke groepen mensen meer risico lopen bij het gebruiken van UADgeneesmiddelen bij pijn, koorts en griep (kinderen, ouderen, zwangere vrouwen, vrouwen die
zwanger willen worden of vrouwen die borstvoeding geven, klanten met een ernstige
orgaanfunctiestoornis (m.n. lever en nieren), klanten met een aandoening als diabetes en een
hart- en vaatziekte, klanten die de Nederlandse taal niet machtig zijn, bestuurders van
voertuigen en bedieners van machines)
Eindterm 14 a
- Omschrijven wat de relevante contra-indicaties zijn van de beschikbare UAD-geneesmiddelen
(bijlage 1 en 2)
Eindterm 14 b
- Omschrijven wat de relevante bijwerkingen zijn van de beschikbare UAD geneesmiddelen
(zeer vaak (1:100) en vaak (1:1000)) (bijlage 1 en 2)
o Uiteenzetten wat (over)gevoeligheid voor pijnstillers voor gevolgen heeft voor
pijnbestrijding
Eindterm 14 c
- Omschrijven wat de aanwijzingen voor onjuist gebruik zijn van de beschikbare UADgeneesmiddelen (bijlage 1 en 2)
o De algemene regels en waarschuwingen bij het gebruik van spierwrijfmiddelen benoemen
Eindterm 14 d
- Omschrijven wat de risico’s zijn van combinatiegebruik tussen de beschikbare UADgeneesmiddelen met andere UAD-geneesmiddelen of gezondheidsproducten
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Eindterm 14 e
- Benoemen welke verschijnselen kunnen optreden bij een overdosering van de beschikbare
UAD-geneesmiddelen (bijlage 1 en 2)
Eindterm 14 f
- Benoemen welke acties de klant moet ondernemen als sprake is van een overdosering van
een beschikbaar UAD-geneesmiddel
Eindterm 15
- Benoemen in welke situatie een klant wordt geadviseerd naar de huisarts te gaan
Eindterm 19
- Benoemen in welke situaties de klant risico loopt op gezondheidsschade

Verkoudheidsklachten
Passend advies geven
De kandidaat kan voor de indicaties:
• desinfectie (ontsmetten) van de mond-/keelholte;
• (allergische) rhinitis (neusslijmvliesontsteking);
• bijholteontsteking (sinusitis);
• middenoorontsteking;
• hooikoorts (pollinose);
• verkoudheid, verstopte neus, loopneus;
• hoest (droge hoest en productieve hoest);
Eindterm 7
- Benoemen wat een passend advies is, ingeval van een vraag naar een specifiek UADgeneesmiddel
- Benoemen wat een passend advies is, ingeval van een vraag naar een product met een
specifieke werkzame stof
Eindterm 8
- Benoemen wat een passend advies is over het gebruik van een UAD-geneesmiddel naar
aanleiding van een gezondheidsvraag of een vraag over een kwaal of aandoening
Eindterm 10 a
- De meest voorkomende klantvragen en gezondheidsklachten benoemen
o Benoemen wat de belangrijkste oorzaken en symptomen daarvan zijn
Eindterm 10 b
- Benoemen wat de beschikbare UAD-geneesmiddelen zijn bij verkoudheidsklachten (bijlage 1
en 2)
- Omschrijven wat de werking is van de beschikbare UAD-geneesmiddelen (bijlage 1 en 2)
- Benoemen wat de werkzame stof is (of werkzame stoffen zijn) van de beschikbare UADgeneesmiddelen (bijlage 2)
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Eindterm 10 d
- Omschrijven wat de juiste dosering is van de beschikbare UAD-geneesmiddelen (bijlage 1 en
2)
- Omschrijven wat de juiste wijze van gebruik is van de beschikbare UAD-geneesmiddelen
(bijlage 1 en 2)
Eindterm 10 e
- Benoemen wat de eerste en tweede keus UAD-geneesmiddelen zijn
Inlichten over gevolgen van gebruik:
De kandidaat kan voor de indicaties:
• desinfectie (ontsmetten) van de mond-/keelholte;
• (allergische) rhinitis (neusslijmvliesontsteking);
• bijholteontsteking (sinusitis);
• middenoorontsteking;
• hooikoorts (pollinose);
• verkoudheid, verstopte neus, loopneus;
• hoest (droge hoest en productieve hoest);
Eindterm 12
- Benoemen wat de aard is (eigenschappen) van de beschikbare UAD-geneesmiddelen (bijlage
1 en 2)
o Benoemen wat middelen bij desinfectie (ontsmetten) van de mond-/keelholte zijn (zie
bijlage 1)
o Benoemen wat middelen bij neusslijmvliesontsteking zijn (zie bijlage 1)
o Benoemen wat middelen bij pollinose zijn (zie bijlage 1)
o Benoemen welke neusdruppels en –sprays en tabletten er zijn (zie bijlage 1)
o Benoemen welke inhalatieproducten er zijn (zie bijlage 1)
o Benoemen welke middelen er bij verschillende soorten hoest zijn (zie bijlage 1)
o Benoemen
welke
fytotherapeutische
stoffen
in
UAD-geneesmiddelen
bij
verkoudheidsklachten zitten (bijlage 2)
- Benoemen wat de indicatie is van de beschikbare UAD-geneesmiddelen (bijlage 1 en 2)
- Benoemen wat de te verwachten effecten zijn bij gebruik van beschikbare UADgeneesmiddelen (bijlage 1 en 2)
Eindterm 13
- Benoemen wat de risico’s bij het gebruik zijn van de beschikbare UAD-geneesmiddelen
(bijlage 1 en 2)
- Benoemen wat de risico’s bij het gebruik zijn van de beschikbare UAD-geneesmiddelen als
de klant behoort tot een van de risicogroepen (bijlage 1 en 2)
- Benoemen welke groepen mensen meer risico lopen bij het gebruiken van UADgeneesmiddelen (kinderen, ouderen, zwangere vrouwen, vrouwen die zwanger willen worden
of vrouwen die borstvoeding geven, klanten met een ernstige orgaanfunctiestoornis (m.n.
lever en nieren), klanten met een aandoening als diabetes en een hart- en vaatziekte, klanten
die de Nederlandse taal niet machtig zijn, bestuurders van voertuigen en bedieners van
machines)
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Eindterm 14 a
- Omschrijven wat de relevante contra-indicaties zijn van de beschikbare UAD-geneesmiddelen
(bijlage 1 en 2)
Eindterm 14 b
- Omschrijven wat de relevante bijwerkingen zijn van de beschikbare UAD) geneesmiddelen
(zeer vaak (1:100) en vaak (1:1000)) (bijlage 1 en 2)
Eindterm 14 c
- Omschrijven wat de aanwijzingen voor onjuist gebruik zijn van de beschikbare UADgeneesmiddelen (bijlage 1 en 2)
Eindterm 14 d
- Omschrijven wat de risico’s zijn van combinatiegebruik tussen UAD-geneesmiddelen met
andere UAD-geneesmiddelen of gezondheidsproducten
Eindterm 14 e
- Benoemen welke verschijnselen kunnen optreden bij een overdosering van UADgeneesmiddelen (bijlage 1)
Eindterm 14 f
- Benoemen welke acties de klant moet ondernemen als sprake is van een overdosering van
een UAD-geneesmiddel
Eindterm 15
Benoemen in welke situatie een klant wordt geadviseerd naar de huisarts te gaan
Eindterm 19

-

Benoemen in welke situaties de klant risico loopt op gezondheidsschade

Maag- en darmklachten
Passend advies geven
De kandidaat kan voor de indicaties:
• brandend maagzuur (zuurbranden), zure oprispingen, hyperaciditeit (teveel zuur in maag en
slokdarm);
• flatulentie (winderigheid);
• opgeblazen gevoel;
• misselijkheid (braken, spugen);
• obstipatie (verstopping, hardlijvigheid);
• (acute) diarree;
• worminfecties(aarsmaden, lintwormen);
• aambeien,
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Eindterm 7
- Benoemen wat een passend advies is, ingeval van een vraag naar een specifiek UADgeneesmiddel
- Benoemen wat een passend advies is, ingeval van een vraag naar een product met een
specifieke werkzame stof
Eindterm 8
- Benoemen wat een passend advies is over het gebruik van een UAD-geneesmiddel naar
aanleiding van een gezondheidsvraag of een vraag over een kwaal of aandoening
Eindterm 10 a
- De meest voorkomende klantvragen en gezondheidsklachten benoemen
o Benoemen wat de belangrijkste oorzaken en symptomen daarvan zijn
Eindterm 10 b
- Benoemen wat de beschikbare UAD-geneesmiddelen zijn bij maag- en darmklachten (bijlage
1 en 2)
o Benoemen welke soorten maagmiddelen er zijn
o Benoemen welke soorten laxeermiddelen er zijn
o Benoemen welke soorten aambeimiddelen er zijn
o Benoemen welke soorten diarreemiddelen er zijn
- Omschrijven wat de werking is van de beschikbare UAD-geneesmiddelen (bijlage 1 en 2)
- Benoemen wat de werkzame stof is (of werkzame stoffen zijn) van de beschikbare UADgeneesmiddelen (bijlage 2)
Eindterm 10 d
- Omschrijven wat de juiste dosering is van de beschikbare UAD-geneesmiddelen (bijlage 1 en
2)
- Omschrijven wat de juiste wijze van gebruik is van de beschikbare UAD-geneesmiddelen
(bijlage 1 en 2)
Eindterm 10 e
- Benoemen wat de eerste en tweede keus UAD-geneesmiddelen zijn
Inlichten over gevolgen van gebruik
De kandidaat kan voor de indicaties:
• brandend maagzuur (zuurbranden), zure oprispingen, hyperaciditeit (teveel zuur in maag en
slokdarm);
• flatulentie (winderigheid);
• opgeblazen gevoel;
• misselijkheid (braken, spugen);
• obstipatie (verstopping, hardlijvigheid);
• (acute) diarree;
• worminfecties(aarsmaden, lintwormen);
• aambeien,
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Eindterm 12
- Benoemen wat de aard is (eigenschappen) van de beschikbare UAD-geneesmiddelen (bijlage
1 en 2)
o Benoemen wat antacida zijn (zie bijlage 1)
o Benoemen wat 'laagjes-vormers' zijn (zie bijlage 1)
o Benoemen wat carminativa zijn (zie bijlage 1)
o Benoemen wat H2-antagonisten zijn (zie bijlage 1)
o Benoemen wat protonpompremmers zijn (zie bijlage 1)
o Benoemen welke fytotherapeutische stoffen in UAD-geneesmiddelen bij maag- en
darmklachten zitten (bijlage 2)
- Benoemen wat de indicatie is van de beschikbare UAD-geneesmiddelen (bijlage 1 en 2)
- Benoemen wat de te verwachten effecten zijn bij gebruik van beschikbare UADgeneesmiddelen (bijlage 1 en 2)
Eindterm 13
- Benoemen wat de risico’s bij het gebruik zijn van de beschikbare UAD-geneesmiddelen
(bijlage 1 en 2)
- Benoemen wat de risico’s bij het gebruik zijn van de beschikbare UAD-geneesmiddelen als
de klant behoort tot een van de risicogroepen (bijlage 1 en 2)
- Benoemen welke groepen mensen meer risico lopen bij het gebruiken van UADgeneesmiddelen (kinderen, ouderen, zwangere vrouwen, vrouwen die zwanger willen worden
of vrouwen die borstvoeding geven, klanten met een ernstige orgaanfunctiestoornis (m.n.
lever en nieren), klanten met een aandoening als diabetes en een hart- en vaatziekte, klanten
die de Nederlandse taal niet machtig zijn, bestuurders van voertuigen en bedieners van
machines)
Eindterm 14 a
- Omschrijven wat de relevante contra-indicaties zijn van de beschikbare UAD-geneesmiddelen
(bijlage 1 en 2)
Eindterm 14 b
- Omschrijven wat de relevante bijwerkingen zijn van de beschikbare UAD) geneesmiddelen
(zeer vaak (1:100) en vaak (1:1000)) (bijlage 1 en 2)
Eindterm 14 c
- Omschrijven wat de aanwijzingen voor onjuist gebruik zijn van de beschikbare UADgeneesmiddelen (bijlage 1 en 2)
Eindterm 14 d
- Omschrijven wat de risico’s zijn van combinatiegebruik tussen UAD-geneesmiddelen met
andere UAD-geneesmiddelen of gezondheidsproducten
Eindterm 14 e
- Benoemen welke verschijnselen kunnen optreden bij een overdosering van UADgeneesmiddelen (bijlage 1)

Pharmacon exameneisen Adviseren compleet - 2014

9

Eindterm 14 f
- Benoemen welke acties de klant moet ondernemen als sprake is van een overdosering van
een UAD-geneesmiddel
Eindterm 15
- Benoemen in welke situatie een klant wordt geadviseerd naar de huisarts te gaan
Eindterm 19

-

Benoemen in welke situaties de klant risico loopt op gezondheidsschade

Huidklachten
Passend advies geven
De kandidaat kan voor de indicaties:
• desinfectie (ontsmetten) van huid en wonden;
• koortslip (herpes labialis, koortsuitslag, koortsblaasjes);
• zwemmerseczeem (tinea pedis, voetschimmel);
• wratten, likdoorns (eksterogen), steenpuist;
• (jeuk en pijn bij) insectenbeten en –steken;
• luieruitslag;
• huiduitslag (eczeem, dauwworm), acne;
• hoofdluis,
Eindterm 7
- Benoemen wat een passend advies is, ingeval van een vraag naar een specifiek UADgeneesmiddel
- Benoemen wat een passend advies is, ingeval van een vraag naar een product met een
specifieke werkzame stof
Eindterm 8
- Benoemen wat een passend advies is over het gebruik van een UAD-geneesmiddel naar
aanleiding van een gezondheidsvraag of een vraag over een kwaal of aandoening
Eindterm 10 a
o De meest voorkomende klantvragen en gezondheidsklachten benoemen
- Benoemen wat de belangrijkste oorzaken en symptomen daarvan zijn
 virale aandoeningen van de opperhuid
 bacteriële aandoeningen van de opperhuid
 schimmelaandoeningen van de opperhuid
 afwijkingen in de verhoorning van de opperhuid
 afwijkingen in de talgklierfunctie van de lederhuid
 de relatie tussen micro-organismen en huidaandoeningen
 de belangrijkste soorten micro-organismen
 de invloed van de belangrijkste soorten micro-organismen op de huid
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Eindterm 10 b
- Benoemen wat de beschikbare UAD-geneesmiddelen zijn bij huidklachten (bijlage 1 en 2)
- Omschrijven wat de werking is van de beschikbare UAD-geneesmiddelen (bijlage 1 en 2)
- Benoemen wat de werkzame stof is (of werkzame stoffen zijn) van de beschikbare UADgeneesmiddelen (bijlage 2)
Eindterm 10 d
- Omschrijven wat de juiste dosering is van de beschikbare UAD-geneesmiddelen (bijlage 1 en
2)
- Omschrijven wat de juiste wijze van gebruik is van de beschikbare UAD-geneesmiddelen
(bijlage 1 en 2)
o De basisprincipes van reiniging en ontsmetting van de huid uiteenzetten
Eindterm 10 e
- Benoemen wat de eerste en tweede keus UAD-geneesmiddelen zijn
Inlichten over gevolgen van gebruik
De kandidaat kan voor de indicaties:
• desinfectie (ontsmetten) van huid en wonden;
• koortslip (herpes labialis, koortsuitslag, koortsblaasjes);
• schimmelinfectie
• zwemmerseczeem (tinea pedis, voetschimmel);
• wratten, likdoorns (eksterogen), steenpuist;
• (jeuk en pijn bij) insectenbeten en –steken;
• luieruitslag;
• huiduitslag (eczeem, dauwworm), acne;
• hoofdluis,
Eindterm 12
- Benoemen wat de aard is (eigenschappen) van de beschikbare UAD-geneesmiddelen bij
huidklachten (bijlage 1 en 2)
o Benoemen wat reinigings- en ontsmettingsmiddelen voor de huid zijn (bijlage 1)
o Benoemen welke UAD-geneesmiddelen er zijn bij huidklachten (bijlage 1)
- Benoemen wat de indicatie is van de beschikbare UAD-geneesmiddelen (bijlage 1 en 2)
- Benoemen wat de te verwachten effecten zijn bij gebruik van beschikbare UADgeneesmiddelen (bijlage 1 en 2)
Eindterm 13
- Benoemen wat de risico’s bij het gebruik zijn van de beschikbare UAD-geneesmiddelen
(bijlage 1 en 2)
- Benoemen wat de risico’s bij het gebruik zijn van de beschikbare UAD-geneesmiddelen als
de klant behoort tot een van de risicogroepen (bijlage 1 en 2)
- Benoemen welke groepen mensen meer risico lopen bij het gebruiken van UADgeneesmiddelen (kinderen, ouderen, zwangere vrouwen, vrouwen die zwanger willen worden
of vrouwen die borstvoeding geven, klanten met een ernstige orgaanfunctiestoornis (m.n.
lever en nieren), klanten met een aandoening als diabetes en een hart- en vaatziekte, klanten
die de Nederlandse taal niet machtig zijn, bestuurders van voertuigen en bedieners van
machines)
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Eindterm 14 a
- Omschrijven wat de relevante contra-indicaties zijn van de beschikbare UAD-geneesmiddelen
(bijlage 1 en 2)
Eindterm 14 b
- Omschrijven wat de relevante bijwerkingen zijn van de beschikbare UAD) geneesmiddelen
(zeer vaak (1:100) en vaak (1:1000)) (bijlage 1 en 2)
Eindterm 14 c
- Omschrijven wat de aanwijzingen voor onjuist gebruik zijn van de beschikbare UADgeneesmiddelen (bijlage 1 en 2)
Eindterm 14 d
- Omschrijven wat de risico’s zijn van combinatiegebruik tussen UAD-geneesmiddelen met
andere UAD-geneesmiddelen of gezondheidsproducten
Eindterm 14 e
- Benoemen welke verschijnselen kunnen optreden bij een overdosering van een UADgeneesmiddel
Eindterm 14 f
- Benoemen welke acties de klant moet ondernemen als sprake is van een overdosering met
een UAD-geneesmiddel
Eindterm 15
- Benoemen in welke situatie een klant wordt geadviseerd naar de huisarts te gaan
Eindterm 19

-

Benoemen in welke situaties de klant risico loopt op gezondheidsschade

Overige indicaties
(kinderziektes, stoppen met roken, nervositeit, reisziekte, noodanticonceptie, rusteloze benen en
vaginale schimmelinfecties)
Passend advies geven
De kandidaat kan voor de overige indicaties waaronder valt:
• kinderziekten;
• nicotinesubstitutie (stoppen met roken);
• nervositeit;
• reisziekte;
• noodanticonceptie;
• rusteloze benen (veneuze insufficiëntie);
• tandcariës;
• vaginale schimmelinfecties,
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Eindterm 7
- Benoemen wat een passend advies is, ingeval van een vraag naar een specifiek UADgeneesmiddel
- Benoemen wat een passend advies is, ingeval van een vraag naar een product met een
specifieke werkzame stof
Eindterm 8
- Benoemen wat een passend advies is over het gebruik van een UAD-geneesmiddel naar
aanleiding van een gezondheidsvraag of een vraag over een kwaal of aandoening
Eindterm 10 a
- De meest voorkomende klantvragen en gezondheidsklachten benoemen
o Benoemen wat de belangrijkste oorzaken en symptomen daarvan zijn
Eindterm 10 b
- Benoemen wat de beschikbare UAD-geneesmiddelen zijn (bijlage 1 en 2)
- Omschrijven wat de werking is van de beschikbare UAD-geneesmiddelen (bijlage 1 en 2)
- Benoemen wat de werkzame stof is (of werkzame stoffen zijn) van de beschikbare UADgeneesmiddelen (bijlage 2)
- Omschrijven wat de werking is van de beschikbare UAD-geneesmiddelen (bijlage 1 en 2)
Eindterm 10 d
- Omschrijven wat de juiste dosering is van de beschikbare UAD-geneesmiddelen (bijlage 1 en
2)
- Omschrijven wat de juiste wijze van gebruik is van de beschikbare UAD-geneesmiddelen
(bijlage 1 en 2)
o Omschrijven wat de belangrijkste aspecten van de noodanticonceptiepil zijn
Eindterm 10 e
- Benoemen wat de eerste en tweede keus UAD-geneesmiddelen zijn
Inlichten over gevolgen van gebruik
De kandidaat kan voor de overige indicaties waaronder valt:
• kinderziekten;
• nicotinesubstitutie (stoppen met roken);
• nervositeit;
• reisziekte;
• noodanticonceptie;
• rusteloze benen (veneuze insufficiëntie);
• tandcariës;
• vaginale schimmelinfecties,
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Eindterm 12
- Benoemen wat de aard is (eigenschappen) van de beschikbare UAD-geneesmiddelen (bijlage
1 en 2)
- Benoemen wat de indicatie is van de beschikbare UAD-geneesmiddelen (bijlage 1 en 2)
- Benoemen wat de te verwachten effecten zijn bij gebruik van beschikbare UADgeneesmiddelen (bijlage 1 en 2)
Eindterm 13
- Benoemen wat de risico’s bij het gebruik zijn van de beschikbare UAD-geneesmiddelen
(bijlage 1 en 2)
- Benoemen wat de risico’s bij het gebruik zijn van de beschikbare UAD-geneesmiddelen als
de klant behoort tot een van de risicogroepen (bijlage 1 en 2)
- Benoemen welke groepen mensen meer risico lopen bij het gebruiken van UADgeneesmiddelen (kinderen, ouderen, zwangere vrouwen, vrouwen die zwanger willen worden
of vrouwen die borstvoeding geven, klanten met een ernstige orgaanfunctiestoornis (m.n.
lever en nieren), klanten met een aandoening als diabetes en een hart- en vaatziekte, klanten
die de Nederlandse taal niet machtig zijn, bestuurders van voertuigen en bedieners van
machines)
Eindterm 14 a
- Omschrijven wat de relevante contra-indicaties zijn van de beschikbare UAD-geneesmiddelen
(bijlage 1 en 2)
Eindterm 14 b
- Omschrijven wat de relevante bijwerkingen zijn van de beschikbare UAD) geneesmiddelen
(zeer vaak (1:100) en vaak (1:1000)) (bijlage 1 en 2)
Eindterm 14 c
- Omschrijven wat de aanwijzingen voor onjuist gebruik zijn van de beschikbare UADgeneesmiddelen (bijlage 1 en 2)
Eindterm 14 d
- Omschrijven wat de risico’s zijn van combinatiegebruik met andere UAD-geneesmiddelen of
gezondheidsproducten
Eindterm 14 e
- Benoemen welke verschijnselen kunnen optreden bij een overdosering
Eindterm 14 f
- Benoemen welke acties de klant moet ondernemen als sprake is van een overdosering
Eindterm 15
- Benoemen in welke situatie een klant wordt geadviseerd naar de huisarts te gaan
Eindterm 19
- Benoemen in welke situaties de klant risico loopt op gezondheidsschade
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Homeopathie
Eindterm 10c
- De essentie van de homeopathie samenvatten
- De basisprincipes van de homeopathie omschrijven
o Op hoofdlijnen uitleggen hoe homeopathica werken
o Omschrijven aan welke eisen de toediening moet voldoen
o Omschrijven wat een homeopathisch simplex is
o Omschrijven wat een homeopathisch complex is
- Benoemen welke specifieke risico' s kunnen gelden voor homeopathica
- Benoemen welke groep aandoeningen met name geschikt is voor homeopathische
behandeling
- Benoemen welke UAD-geneesmiddelen behoren tot de RVH-homeopathische of RVHfytotherapeutische geneesmiddelen (zie bijlage 1)
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Bijlage 1
Producten – 2014
Pijn en koorts
-

Advil
Aleve Classic
Aleve Select
Alka-Seltzer
Aspirine 100 en 500
Aspro 500 Bruis
Daro hoofdpijnpoeder
Finimal
Nurofen
Nurofen Zavance Lea
Nurofen voor kinderen
Panadol
Panadol Junior
Panadol Plus
Panadol Zapp
Rilies
Roter APC
Roter Paracetamol
Roter Paracetamol Junior
Roter Paracof
Sanalgin
Sarixell
Saridon
Sinaspril
Voltaren K
Witte Kruis

Migraine
-

Nurofen Migraine
Excedrin

Kiespijn en pijn bij het doorkomen van
eerste tanden
-

Dentinox

Keelpijn
-

Natterman Streptofree
Strepfen
Trachitol

Menstruatiepijn
-

Aleve Feminax

Artrose
-

Glucosamine Pharma Nord
Voltaren Emulgel

Spier en gewrichtspijn
-

A. Vogel Atrosan tabletten
Roter Harpago

Oorpijn
-

Otalgan

Allergische rhinitis
-

Claritine

Verkoudheid, verstopte neus, loopneus
Griep
-

A. Vogel Echinaforce tabletten
Antigrippine
Aspirine-C
Citrosan
Hot Coldrex
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Bisolnasal
Dampo Verkoudheidsbalsem
Luuf Verkoudheidsbalsem
Nasivin
Otrivin
Otrivin Duo
Vicks Sinex
Vicks Vaporub
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Obstipatie

Droge hoest
-

Fluitussin
Natterman Bronchicum Extra Sterk
Natterman Melrosum Extra Sterk
Natterman Noscasan
Otrivin Noscapine
Roter Noscapect

Productieve hoest
-

-

Dulcodruppels
Dulcolax
Dulcolax zetpillen 10 mg
Dulcopearls
Duphalac Lactulosesiroop
Metamucil Suikervrij
Microlax
Sennocol

Diarree

Mucodyne Adult
Mucodyne Junior
Natterman Bronchicum
Natterman Melrosum

-

Dioralyte
Entosorbine-N
Imodium drank

Hoest algemeen
Aambeien
-

Prospan

Maagzuur
gevoel)
-

(met

flatulentie,

opgeblazen

Buscozol 20 mg
Gastilox Forte
Gastilox Plus
Gaviscon Extra Sterk
Losecosan 20 mg
Pantozol Control
Regla pH kauwtablet
Rennie Deflatine
Rennie Duo
Rennie Suikervrij
Zantac 75

Maagkrampen
-

Buscopan
Buscopan zetpillen
Buscopan zetpillen voor kinderen

Maagklachten algemeen (dyspepsie)
-

Iberogast

-

Desinfectie
-

Betadine Oplossing
Betadine Scrub
Betadine Shampoo
Betadine Zalf
Betadine Zalfgaas
Betadine Zeep
Dettol Med Chloorxylenol

Schimmelinfectie
-

Canesten Skin
Daktarin
Daktarin Nagellak
Lamisil
Lamisil Once

Wratten
-
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A. Vogel Aesculaforce tabletten
A. Vogel Hamameliszalf
EpiAnal
Sperti
Theranal

Formule W
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(jeuk en pijn bij) insectenbeten en –steken
-

-

Pyralvex
Zymafluor

Nestosyl
Vaginale schimmelinfecties

Huidklachten
-

Daro Trekzalf
Daro Zinkzalf

Hoofdhuidklachten
-

Selsun

Hoofdluis
-

Loxazol
Prioderm
XT Luis

Nicotinesubstitutie
-

Nicorette
Nicotinell
NiQuitin

Nervositeit
-

Valdispert 45 mg en 450 mg

Reisziekte
-

Primatour
Suprimal

Canesten Gyno

Homeopathie
-

A. Vogel Alchemilla complex
A. Vogel Arnica D6
A. Vogel Avena sativa complex
A. Vogel Belladonna D4
A. Vogel Famosan
A. Vogel Guajacum officinale D4
A. Vogel Nux vomica D4
A. Vogel Passiflora complex
A. Vogel Pollinosan
A. Vogel Pollinosan neusspray
A. Vogel Thuja D6
Arnica D6
Nisyleen
Okugest
Oscillococcinum
Tonsiotreen
Traumeel S
Tussistin
VSM Kind 0-3 Chamodent
VSM Kind 0-3 Cinababy
VSM Kind 0-6 Kindigest
VSM Kind 0-6 Kindival
VSM Kind 0-6 Nisykind tabletten
VSM Kind 0-6 Rinikind
VSM Kind 0-6 Tussikind siroop

Noodanticonceptie
Fytotherapie
-

NorLevo

Rusteloze benen (veneuze insufficiëntie)
-

A. Vogel Aesculaforce tabletten
Venoruton

Tandcariës
-

Corsodyl mondspoeling
Corsodyl tandgel
Hextril
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A. Vogel Aesculaforce druppels
A. Vogel Dormeasan
A. Vogel Drosera complex
A. Vogel Echinaforce druppels
A. Vogel Geriaforce
A. Vogel Solidago complex
A. Vogel Thuja ø
A. Vogel Valeriaan ø = D1
Bioforce crème

-

Calendulan wondspray
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Bijlage 2
Werkzame stoffen – 2014
Pijn en koorts
Menstruatiepijn
-

Acetylsalicylzuur
Carbasalaat calcium
Coffeïne
Diclofenac kalium
Ibuprofen
Ketoprofen
Naproxennatrium
Paracetamol
Propyfenazon

Migraine
-

Acetylsalicylzuur
Coffeïne
Ibuprofen
Paracetamol

-

Ibuprofen
Naproxennatrium

Artrose
-

Calciumcarbonaat
Diclofenac diethylamine
Glucosamine

Spier en gewrichtspijn
-

Benzydaminehydrochloride
Harpagophyti radix

Oorpijn
-

Lidocaïnehydrochloride

Griep
Allergische rhinitis
-

Acetylsalicylzuur
Ascorbinezuur
Coffeïne
Echinacea purpurea
Paracetamol

Kiespijn en pijn bij het doorkomen van
eerste tanden
-

Lidocaïnehydrochloride

Keelpijn
-

Ambroxolhydrochloride
Amylmetacresol
Benzydaminehydrochloride
Chloorhexidine
Dequalinium dichloride
Dichloorbenzylalcohol
Flurbiprofen
Lidocaïnehydrochloride
Propylparahydroxybenzoaat
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Azelastinehydrochloride
Cetirizinehydrochloride
Dinatriumcromoglicaat
Fexofenadinehydrochloride
Loratadine

Verkoudheid, verstopte neus, loopneus
-

Bergdenolie
Dennennaaldenolie
Eucalyptusolie
Ipratropiumbromide
Kamfer
Levomenthol
Majoranaolie
Oxymetazolinehydrochloride
Terpentijnolie
Thymol
Tramazolinehydrochloride
Xylometazolinehydrochloride
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Obstipatie

Droge hoest
-

Codeïne diwaterstoffosfaat
Noscapinehydrochloride

-

Productieve hoest
-

Acetylcysteïne
Broomhexinehydrochloride
Carbocisteïne

Bisacodyl
Ispaghula Husk Anhydricum
Lactulose
Natriumlaurilsulfaat
Natriumpicosulfaat
Sennae extractum
Sorbitol

Diarree
Hoest algemeen
-

Hederae helicis extractum

Maagzuur
gevoel)
-

(met

flatulentie,

opgeblazen

Alginezuur
Aluminiumhydroxide
Aluminiumoxide
Bismuthsubnitraat
Calciumcarbonaat
Famotidine
Kaliumwaterstofcarbonaat
Magnesiumcarbonaat
Magnesiumhydroxide
Natriumalginaat
Natriumwaterstofcarbonaat
Omeprazol
Pantoprazol natrium
Ranitidinehydrochloride
Simeticon

Maagkrampen
-

-

Glucose
Kaliumchloride
Kool, geactiveerd
Loperamidehydrochloride
Natriumchloride
Natriumwaterstofcitraat
Tannalbumine

Wormpjes (aarsmaden)
-

Mebendazol

Aambeien
-

Aesculi hippocastani extractum
Bismuthsubnitraat
Echinacea
Hyperici floris
Iecoris negraprionis oleum
Lidocaïne
Saccharomycetis vivi extractum
Natriumoleaat
Polidocanol
Zinkoxide

Hyoscinebutylbromide
Acne

Maagklachten algemeen (dyspepsie)
-

Angelica radix
Carvi fructus
Chelidonii herba
Iberis amara
Liquiritiae radix
Matricariae chamomillae flos
Melissae folium
Menthae piperitae folium
Silybi mariani fructus
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Benzoylperoxide
Miconazolnitraat

Desinfectie
-

Benzalkoniumchloride
Chloorhexidinedigluconaat
Chloorxylenol
Povidon jodium
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Koortslip
-

Aciclovir
Docosanol
Penciclovir

Schimmelinfectie
-

Clotrimazol
Miconazolnitraat
Terbinafinehydrochloride

Wratten
-

Collodium
Melkzuur
Salicylzuur

(jeuk en pijn bij) insectenbeten en –steken
-

Pramocaïne
Tripelennaminehydrochloride
Zinkoxide

Huidklachten
-

Sulfobituminose-ammonium
Zinkoxide

Hoofdhuidklachten
-

Minoxidil
Seleniumdisulfide

Hoofdluis
-

Dimeticon
Malathion
Permethrine

Nicotinesubstitutie
-

Nicotine

Nervositeit
-

Valeriannae extractum

Reisziekte
-

Chloorcyclizinehydrochloride
Cinnarizine
Meclozine dihydrchloride

Noodanticonceptie
-

Levonorgestrel

Rusteloze benen (veneuze insufficiëntie)
-

Aesculi hippocastani extractum
Hydroxyethylrutosiden

Tandcariës
-

Chloorhexidinedigluconaat
Hexetidine
Natriumfluoride
Rhei extractum
Salicylzuur

Vaginale schimmelinfecties
-
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Clotrimazol
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Homeopathie
-

Aconitum napellus
Alchemilla vulgaris
Ammi visnaga
Antimonium sulfuratum auratum
Arnica montana
Arsenicum album
Avena sativa
Belladonna
Bryonia alba
Bryonia cretica
Calendula officinalis
Carbo vegetabilis
Cardiospermum halicacabum
Chamomilla
Cimicifuga racemosa
Drosera rotundifolia
Echinacea angustifolia
Eucalyptus globulus
Eupatorium perfoliatum
Guajacum officinale

-

Hepar sulfur
Hypericum perforatum
Ignatia amara
Ipecacuanha
Lachesis mutus
Luffa operculata
Melissa officinalis
Mercurius iodatus ruber
Nux vomica
Okoubaka aubrevillei
Panax ginseng
Passiflora incarnata
Phosphorus
Pulsatilla pratensis
Sepia officinalis
Silicea
Symphytum officinalis
Thuja occidentalis
Valeriana officinalis

Fytotherapie
-

Aesculi hippocastani extractum
Arnica montana
Avena sativa
Calendula officinalis
Drosera rotundifolia
Echinacea purpurea
Ginkgo biloba
Hamamelidis extract

Pharmacon exameneisen Adviseren compleet - 2014

-

Hyperici floris
Ipecacuanha
Melissa officinalis
Passiflora incarnata
Solidago virgaurea
Thuja occidentale
Thymus vulgaris
Valeriana officinalis
Viola tricolor
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Bijlage 3
Terminologie – 2014
Aambeien
Aanbevolen dosering
Aandoening
Aarsmaden
Accidentele overdosering
ACE-remmers
Acne
Actief bestanddeel
Acuut
Aderen
Adolescenten
Adstringerend
Advies
Afweersysteem
Alcoholisme
Allergische reactie
Allergische rhinitis
Anafylactische shock
Antacida
Antibacterieel
Antibioticum
Anticoagulantia
Anticonceptie
Antidepressiva
Antihistaminica
Antimycotica
Antiseptisch
Antistollingsmiddelen
Antiviraal
Applicator
Artritis
Atropine
Artrose
Ascorbinezuur
Aspartaam
Astma
Atleetvoet
Auto-immuunziekte
AV
Baarmoeder
Bacteriën
Bacteriële infectie
Balondilitatie
Barbituraten
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Beginverergering
Benauwdheid
Benzoaat
Beroerte
Bètablokker
Bewegingsziekte
Bewusteloosheid
Bewustzijn
Bijschildklier
Bijverschijnselen
Bijwerking
Bindweefselstoornis
Bloedbeeld
Bloedcirculatie
Bloeddruk
Bloederziekte
Bloedingstijd
Bloedneus
Bloedplaatjes
Bloedstolling
Bloeduitstorting
Bloedverdunners
Bloedvergiftiging
Braken
Breed werkingsgebied
Breukgleuf
Bronchiaal
Bruistablet
Buitenbaarmoederlijke zwangerschap
Bypass
Candida albicans
Carminativa
CBG
Cervixkapje
Chirurgische ingreep
Cholesterolspiegel
Chronische aandoening
Coïtus interruptus
Coma
Combinatiegeneesmiddel
Communicatieleer
Condoom
Contactallergie
Contactlaxans
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Contra-indicatie
Coördinatieproblemen
Corticosteroïde
Criteria
Dagdosering
Darmmotiliteit
Darmobstructie
Darmzweer
Dauwworm
Dermatofyten
Desinfectans
Desoriëntatie
Diabetici
Diarree
Diuretica
Doktersvoorschrift
Doseringsschema
Dosis
Dragee
Droge hoest
Dubbel zien
Duizeligheid
Dyspepsie
Dyspnoe
Eczeem
Effecten
Effectieve dosering
Eierstokken
Eksterogen
Emulgel
Emulsie
Enzym
Epilepsie
Evenwichtstoornissen
Exantheem
Farmaceutisch
Fenylalanine
Fenylketonurie
Filmomhulde tablet
Flatulentie
Functiestoornis
Fysisch
Fytotherapeutica
Fytotherapeutisch geneesmiddel
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Galactosemie
Galbulten
Galstenen
Gasophoping
Gapen
Gastro-cardiaal syndroom
Gastro-intestinale klachten
Gastro oesofageale reflux
Gasvorming
Geelzucht
Geneesmiddel
Geneeswijze
Geslachtsgemeenschap
Geslachtsorganen
Gestandaardiseerd plantenextract
Gesuperviseerd
Gewrichtspijn
Giften
Gistinfectie
Gladde tablet
Glaucoom
Glucose
Glucose-6-fosfaathydrogenase-deficiëntie
Gluten
H2 antagonist
Haarvat
Hardlijvigheid
Hallucinatie
Hartfalen
Hartritmestoornissen
Hemolytische anemie
Heparine
Herpes labialis
Herpes simplex
Hersenbloeding
Histamine
Hoestklachten
Hoestonderdrukkend
Hoestprikkel
Homeopathica
Homeopathisch geneesmiddel
Hooikoorts
Huiduitslag
Hulpstof
Hormonaal
Hypertensie
Hyperventilatie
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Hypofyse
Indicatie
Indigestie
Infectie
Inhaleren
Innesteling
Insuline
Interactie
Interstitiële nefritis
Irreversibele levernecrose
Isomalt
Jicht
Kaliumverlies
Kassacheck
Keelpijn
Kleurstoffen
Klinisch bewijs
Koortslip
Koortsverlagend
Kortademigheid
Kraakbeen
Kruidengeneesmiddel
Kruidentincturen

Megacolon
Menstruatiepijn
Methotrexaat
Micro-organisme
Middelen geïndiceerd
Migraine
Miskraam
Misselijkheid
Moedervlek
Mondzweren
Mucolytica
Mucoviscidose
Natriumdieet
Netelroos
Neten
Neuspoliep
Nicotinesubstitutie
Nierstenen
Nood anticonceptie
NSAID

Lactatie
Lactose overgevoeligheid
Lapp-lactase deficiëntie
Laxerend
Lichaamstemperatuur
Lintworm
Liquid capsule
Lokaal
Longblaasjes
Longemfyseem
Loopneus
Luieruitslag
Luizen

Occlusief verband
Oedeem
Omhulde tablet
Ondervoeding
Ontsmetten
Ontsteking
Ontstekingsremmend
Oogboldruk
Oorsuizen
Ophoesten
Orale conceptiva
Orale suspensie
Oropharyngeaal
ORS
Osteoporose
Overdosering
Overgang
Overgevoeligheidsreactie

Maag-darmkanaal
Maagsapresistent
Maagzweer
Malassezia furfur
MAO-remmers
Medisch hulpmiddel
Mee-eter

Parasieten
Patiëntenbijsluiter
Penis
Pentoxifylline
Perforatie van maag of darm
Perifeer
Peristaltiek
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Pessarium
Pijnstillend
Platluis
Pollinose
Postoperatief
Prikkelhoest
Probenicide
Prostaat
Protonpompremmers
Pruritis
Psoriasis
Puisten
Pyrazolinon derivaat
Recept
Rectaal
Reflux
Resistentie
Reumatische pijn
Rhinitis sicca
Rijvaardigheid
Risicogroep
RVG
RVH
Saccharose
Sachet
Salicylaten
Schaaldieren
Schaamluis
Schildklier
Schimmeldodend
Schimmelinfectie
Schurft
Serotonine
Sinusitis
Slaperigheid
Slijmvlies
Smaakstoornissen
Smaakzin
Smelttablet
Sorbitol
Spasmolyticum
Spierkrampen
Spijsverteringsproblemen
Spiraaltje
Spit
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Stoelgang
Stofwisselingsprocessen
Stoornis
Stuipen
Sucrose
Sufheid
Suspensie
Symptomen
Symptomatische behandeling
Syndroom van Gilbert
Syndroom van Reye
Taaislijmziekte
Talg
Tandbederf
Tandglazuur
Tandplak
Tandvleesontsteking
Ter hand stellen
Therapeutische indicatie
Tinea pedis
Toedieningsfrequentie
Topicaal
Torpedovormig
Traditioneel gebruik
Transpireren
Trimester
Trombose
Tuberculose
UA
UAD
Uitdroging
Uni-dosis
UR
Urinelozing
Urinewegen
Urinezuur
Urticaria
Vaatverwijdend
Vaccinatie
Vaginale afscheiding
Vastzittende hoest
Vergeten dosis
Vergiftigingen
Veneuze insufficiëntie
Verstopping
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Vertigo
Verwardheid
Virus
Vluchtige oliën
Voorbehoedsmiddel
Voorhoofdholte
Voorzorgen
Waarschuwing
Waterpokken
Wazig zien
Weerstandvermogen
Werkzame stof
Wetenschappelijk
Wijnvlek
Winderigheid
Wisselwerking
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Witte bloedlichaampjes
Witte vloed
Worminfectie
Wratten
Wrijfmiddel
Zelfzorg
Zenuwpijn
Zetpil
Zidovudine
Ziekte van Crohn
Ziekte van Parkinson
Ziektekiemdodend
Zuigtablet
Zuurbranden
Zware metalen
Zwemmerseczeem
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Begrippen homeopathie en fytotherapie
Acute middelen
Allopathisch geneesmiddel
Anamnese
Beginverergering
Centesimaal
Chronische middelen
Constitutiemiddel
Combineren met (reguliere) middelen
Complex
Contraria-principe
Decimaal
Dosering
Dynamiseren
Fytotherapeutisch geneesmiddel
Geneesmiddelbeeld
Geneeswijze
Gestandaardiseerd plantenextract
Globule
Homeopathisch geneesmiddel
Klassieke homeopathie
Klinisch bewijs
Klinische homeopathie
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Kruidengeneesmiddel
Kruidentincturen
Materia Medica
Melksuiker
Modaliteit
Oertinctuur
Orale toediening
Potentie
Potentiëren
Remmende factoren
Similia-principe
Simplex
Specifieke gebruikersgroepen
Toedieningsfrequentie
Trapsgewijs verdunnen
Therapeutische indicatie
Traditioneel gebruik
Verdunning
Verwrijving
Werkzame stoffen
Ziektebeeld
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