
SLIMMER METEN

Onze ambitie: 

Gezondheid 

op maat

JOIN US. LET’S CHALLENGE THE STATUS QUO TOGETHER, TODAY. 

Biotech maakt het leven beter 

Zorgvraag

zorgkosten en tekort 

aan zorgprofessionals 

nemen toe. 

Ontwikkeling duurt 

lang en is kostbaar en 

risicovol. 

Technologische 

innovaties maken 

maatwerk mogelijk, 

maar toegankelijkheid 

loopt spaak.
Businessmodel 

farmaceutische 

industrie onder druk.

Industrie ontbreekt 

vaak aan tafel.

WAAROM?

Mensen lijken in veel opzichten op elkaar en tegelijkertijd zijn we allemaal 

uniek. Je gezondheid is van heel veel factoren afhankelijk: DNA, leefstijl, waar 

je woont, wat voor werk je doet, wat je eet, maar ziekte is ook vaak domme 

pech. Wanneer je ziek bent, wil je maar één ding en dat is beter worden. Liever 

nog, blijf je gewoon gezond: voorkomen is immers beter dan genezen. Wat 

werkt voor een ander hoeft niet voor jou te werken. Gelukkig zijn we door 

technologische innovatie steeds beter in staat om te bepalen wat voor een 

individueel persoon de beste behandeling is. 

Het is onze ambitie om maximaal bij te dragen aan gezondheid op maat. 

Iedereen de beste behandeling op het juiste moment, of het nou gaat om 

geneesmiddelen, antivirale middelen, antibiotica, vaccins, of een andere 

interventie. Wanneer die behandeling er nog niet is, dan zetten wij ons in om 

deze behandelingen te ontwikkelen. Wanneer er al wel een behandeling is, 

doen we er alles aan om ervoor te zorgen dat deze de juiste patiënten 

bereiken.

Hierom willen wij

Nieuwe 

behandelingen 

sneller en beter 

van lab naar 

praktijk

Slimmer 

meten

Technologie

ATMP’s

OMP’s

Focus op innovatieve voorhoede van 

de transitie richting gezondheid op maat

Daarvoor streven wij naar:

Een adaptiever ecosysteem. Naadloze aansluiting van de 

verschillende stappen in het ontwikkelproces

Daarvoor streven wij naar:

Slimmer meten. Implementatie van technologische innovaties 

in de praktijk

Wij werken toe naar:

Meedenken, praten én werken 

aan oplossingen waarbij 

gezondheidswinst, innovatie 

en betaalbaarheid hand in 

hand gaan

Wij werken toe naar:

Optimale (nieuwe) routes om 

innovatieve producten naar de 

patiënt of de markt te brengen

Wij werken toe naar:

Een gezamenlijke feitelijke 

basis rondom toegang en 

vergoeding van nieuwe 

behandelingen

Wij werken toe naar:

Helderheid over de routes om 

een product naar de patiënt of 

de markt te brengen

Vaccins

HOE?

WAT?


