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Eén van Robert van Beek’s grote passies is zee-
zeilen. ,,Na enkele jaartjes wintersport ben ik met 
mijn vrouw tien jaar geleden gestart met zeezei-
len. Ze had haar knie zodanig geblesseerd dat 
skiën er niet meer inzat, terwijl we beiden enorm 
konden genieten van een actieve vakantie in de 
buitenlucht. Zeezeilen heb je in verschillende 
smaakjes; je kunt voor hardcore zeezeilen gaan, 
zoals de Volvo Ocean Race...
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,,Het gaat over Trang: een 12-jarig meisje 
met Down. Een weeskindje,” vertelt Hans. 
,,Ze verblijft in een weeshuis in Can Tho, in 
het zuiden van Vietnam. In Vietnam is het 
tamelijk gebruikelijk dat kindjes te vonde-
ling worden gelegd als ouders niet voor het 
kindje kunnen zorgen of zelfs als een kindje 
niet aan de verwachtingen voldoet.”
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Veel van ons werk zul je direct aan deze vier imperatives kunnen re-
lateren. Van de fantastische OWNIT! Day tot de pijplijn die sterker is 
dan ooit.

Voor Pfizer Nederland heeft het Country Management Forum de 
strategie van Pfizer Nederland − ‘de vier pijlers’ − uitgezet en de im-
plementatie ervan gestart:
1  Persoonlijke groei
2  Patient centraal
3  Partnerships 
4  Pfizer ontwikkelt

Waarom ik zo trots ben op deze vernieuwde Our Topics, is dat het zo 
goed laat zien hoe en waarom wij aan onze strategische pijlers wer-
ken, om onze missie te realiseren:
“Wij leven voor jouw gezondheid en welzijn. Dit doen we door onze 
innovatieve medicijnen, premium zelfzorgproducten en impactvolle 
samenwerkingen. Samen werken aan een gezonder Nederland!”

Daar mogen we allemaal trots op zijn. Ik kijk uit naar de volgende 
editie van Our Topics!

Voor je ligt de volledig vernieuwde Our 
Topics, het interne magazine voor col‑
lega’s van Pfizer Nederland. Ik ben 
daar trots op. De afgelopen tijd zijn wij 

sterk in ontwikkeling en hoe en waarom wij bij 
Pfizer werken laat de vernieuwde Our Topics 
goed zien. Met een flexibeler opzet. Met naast in‑
houdelijke informatie ook leuke informelere be‑
richten. Met een keur aan projecten. En met ac‑
tieve betrokkenheid van Jong Pfizer.

Tijdens de jaarlijkse strategische country lead meeting opende Ian 
Read met All In: One purpose, One strategy, One Pfizer. Gedragen 
door de ons inmiddels welbekende en eveneens geactualiseerde vier 
imperatives:
1  Fix our innovative core and generate medicines that profoundly 

impact health
2  Make the right capital allocation decisions that maximize value 

and enhance shareholder returns
3  Earn greater respect from society
4  Create an ownership culture

Our Topics is 
vernieuwd!

Strategische pijlers

Wiebke Rieb

Pe
rsoonlijke groei Patiënt centraal Partnerships

Pfizer ontwikkelt

“We werven, behouden 

en ontwikkelen talent in 

een omgeving waarin 

samenwerking, 

bevlogenheid en plezier 

voorop staan.”

“We dragen proactief bij 

aan een duurzaam en 

patiëntgericht 

zorglandschap en werken 

onvermoeibaar om onze 

producten snel 

toegankelijk te maken en 

houden.” 

“We zoeken en 

exploreren 

samenwerkingen die 

potentieel een grote 

impact hebben op de 

zorg. We streven naar 

inspirerende en 

uitdagende 

samenwerkingen, 

traditioneel en  

non-traditioneel.”

“We luisteren actief naar 

onze externe en interne 

stakeholders, om 

continue te leren en 

flexibel te zijn in een 

hyper dynamische 

omgeving.”
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was het toch niet helemaal. Ik 
ging zoeken naar een combina-
tie van recepten. Ik heb het 
hele internet afgestruind. Ik heb pad thai ook wel honderd keer  
gemaakt. Steeds ben ik van ingrediënten gewisseld. Maar bij mij zit 
er geen daikon in. De saus vond ik heel belangrijk. Een zoetzure saus. 
Het is moeilijk aan te geven hoe je dat goed krijgt.” 

Tijdens de wedstrijd mochten ze ook elkaars pad thai proeven. Jessica: 
,,Ik vond die van Nick heel lekker. Het was spicy en zoet tegelijk. De 
saus was heel goed. Hij was duidelijk anders dan die van mij.” Nick: 
,,Jessica had al haar ingrediënten apart gekookt. Die serveerde ze 
apart, zodat je het zelf kon samenstellen. Daardoor kon je ze ook apart 
proeven. Dat was lekker. En de noodles hadden een goede bite. Ik had 
ze zelf wat zachter gekookt.” Jessica: ,,Ik vond die van Nick echt com-
fort food. De sfeer die ik erbij kreeg, was van hele grote happen nemen 
op een dakterras. Met een lekker Chang bier of Singha biertje erbij.” 

Het testpanel was streng, maar rechtvaardig. Jessica: ,,Het kookpro-
ces werd bij mij minder gewaardeerd. Ik was alles heel precies aan 
het afmeten en had hulp ingeschakeld van collega’s. Zo heeft Nick 
mijn garnalen gepeld. En de manier waarop ik mijn noodles aan het 
testen was, was niet charmant. Over de presentatie waren ze wel  
lovend: ik had een bordje met garnering neergelegd, met extra  
lente-uitjes, pepers en limoen, die je eroverheen kan doen.  
Bij smaak kreeg ik voor de balans tussen het zoetzure en hete van de 
saus pluspuntjes.”

Nick was het met de jury eens dat die van Jessica heeft gewonnen. 
,,Jessica’s presentatie en variatie aan ingrediënten was beter. Daar-
door zat er meer smaak aan.” Jessica: ,,Maar Nick zorgde met waxi-
nelichtjes en sublime fm voor de sfeer. Het was heel romantisch.” 
Nick: ,,Het is leuk dat je zoiets kunt doen met collega’s. De cultuur bij 
dit bedrijf is zo goed. Er is ruimte voor dit soort dingen om te ont-
staan. We hebben een collegiaal vriendenclubje, die steeds groter 
wordt. Daarmee doen we leuke dingen, zoals dit. Je leert elkaar daar-
door beter kennen, wat ook weer helpt bij het werk. Tijdens het 
avondeten komen we bijvoorbeeld tot inzichten om elkaars werk  
efficiënter te maken.”

Dat het bij Pfizer niet alleen over genees‑
middelen gaat, maar ook over lekker 
eten, bewijzen Jessica Woerlee (34) en 
Nick Braun (32). Zij daagden elkaar uit 

voor een wedstrijd wie de lekkerste pad thai kan 
maken. Een testpanel van drie collega’s mocht 
beslissen wie de winnaar was. Jessica’s pad thai 
kwam als beste uit de bus.

Pad thai betekent ‘gebakken noodles’ en is hét gerecht van Thailand. 
Er zijn talloze varianten; de ene chef gebruikt garnalen, de ander kip, 
weer een ander tofu. Jessica: ,,Nick vertelde dat hij hele lekkere pad 
thai kon maken. Ik stelde dat de mijne veel lekkerder was, waarop 
Nick voorstelde om een wedstrijdje te doen.” Nick vervolgt: ,,Collega’s 
Omar Osmani, Patrick den Uijl en Susan Mohamed hebben als test-
panel gefungeerd. Ze hebben heel serieus op drie categorieën beoor-
deeld welke pad thai de lekkerste was. Die categorieën zijn: de voor-
bereiding ofwel het koken zelf, de smaak en de presentatie.”

De collega’s haalden tijdens de wedstrijd alles uit de kast om goed 
voor de dag te komen. Jessica: ,,Ik ben in Thailand geweest en heb 
heel veel pad thai gegeten. Ik kon het thuis nooit zo maken zoals in 
Thailand. Nick zei dat hij dat wel zo kon. Mijn recept komt van de 
Allerhande. Het was een beetje smakeloos. Ik moest iets beters ma-
ken. De dag voor de wedstrijd ben ik YouTube filmpjes gaan kijken. 
Eén filmpje was met een vrouw die ‘noodles’ niet kon uitspreken. Ik 
dacht: ‘dit is ‘m!’ De Allerhande versie heb ik wel een stuk of hon-
derd keer gemaakt. Het is vegetarisch, met tofu. Dit nieuwe recept is 
met kip, garnaaltjes en tofu.”

Het maken ervan vond Jessica nog wel een experiment. ,,Het is een 
wonder hoe zulke ‘bijzondere’ ingrediënten samen zo lekker smaken. 
Zoals gedroogde daikon: radijswortels. Dat voelt heel vreemd aan. 
Vissaus en tofu zijn ook niet heel interessant. Daar gooi je suiker bij, 
gedroogde chilipepertjes, knoflook, en ineens smaakt het lekker.” 

Hoewel Nick een echt Thais recept heeft, is hij nog nooit in Thailand 
geweest. ,,Maar wel in Australië. Ik wilde een versie maken die net zo 
lekker was. Ik ben begonnen met het Allerhande recept, maar dat 

Aan tafel met: 
Jessica Woerlee 
en Nick Braun

Ruimte voor bevlogenheid 
en plezier



OUR Topics  -  Zomer 2018

4

Partnerships

Een projectgroep van dertien mensen van 
verschillende disciplines binnen Pfizer 
heeft achter de schermen hard gewerkt 

aan het opzetten van een partnershipsplatform 
voor Pfizer. Het platform geeft mede invulling 
aan ‘Pfizer ontwikkelt’, de vierde strategische 
pijler van Pfizer Nederland. Het heeft als doel‑
stelling om samenwerkingsverbanden met  
bestaande partners te versterken én samen‑ 
werkingsverbanden aan te gaan met nieuwe 
partners. 

,,We zien gezamenlijk het belang in van een holistische aanpak bin-
nen de gezondheidszorg en streven er dan ook naar om als koploper 
de transitie te maken van een volume-based gezondheidszorg busi-
nessmodel naar een value-based gezondheidszorg businessmodel,” 
vertelt Salma Houari, een van de projectgroepleden. ,,Value-based 
gezondheidszorg is gericht op het maximaliseren van de waarde  
van zorg voor de patiënt, het reduceren van de zorgkosten en het 
verbeteren van de kwaliteit van de zorg die onze partners in de  
gezondheidszorg leveren.”

Ze vervolgt: ,,Alle afdelingen hebben dit al weten te realiseren vanuit 
één of meerdere invalshoeken en daarmee prachtige partnerships 
tot stand gebracht. Vanuit het partnershipsplatform willen wij hen 
hier graag verder in ondersteunen.” Naast Salma maken Mark 
Soued, Paul Daalderop, Guy van den Meersche, Paul Boeren, Linda 
Johanna van der Veer, Jan Ruijters, Paul den Daas, Christiane  
Liebrand, Jan Karel van Eijnatten, Steven Bovelander, Omar Osmani 
en Helene Nieboer deel uit van de projectgroep.

De gezondheidszorg heeft er baat bij om zich gezamenlijk als strate-
gische partners sterk te maken om de kwaliteit van de zorg te verbete-
ren, vertelt Salma. ,,We moeten zorgen dat Pfizer de kartrekker wordt 
en regelmatig als dé corporate partner wordt aangesproken om de 
dialoog aan te gaan. Of het ambitieus is? Ik denk van niet. We hebben 
alle kwaliteiten in huis. En als we denken dat we daarbij beter een ex-
terne partner kunnen inzetten, dan gaan we daar naar op zoek. Rome 
is ook niet op één dag gebouwd, maar de mindset om te blijven reflec-
teren en de strategieën aan te passen waar nodig, moet er zijn.” 

De projectgroep is onderverdeeld in drie werkgroepen, met elk hun 
eigen focus. Eén werkgroep richt zich op het versterken van de part-
nerships- en innovatiecultuur binnen Pfizer, de tweede op het opzet-
ten van richtlijnen voor het starten en evalueren van partnerships, en 
de derde werkgroep richt zich op het ondersteunen van startups om 
de gezamenlijke uitdagingen en kansen binnen de gezondheidszorg 
op te pakken. 

Een grondige analyse om het innovatie- en partnershipsplatform 
danwel in-house op te zetten, danwel aan te haken bij bestaande 
ecosystemen is hieraan vooraf gegaan. ,,Als we het hebben over 

een in-house platform kun je denken aan het opzetten van een  
fysieke ruimte waar we externe partijen - waaronder MedTech  
startups - uitnodigen om ondernemingen te starten en waarde- 
proposities uit te bouwen op basis van onze uitdagingen,” licht  
Salma toe. ,,Het opzetten van een in-house innovatieplatform gaat 
gemoeid met significante investeringen en het heeft een langere 
adem nodig om te optimaliseren. We willen juist een snelle vertaal-
slag maken.”

Salma vervolgt: ,,Bovendien beseffen we ons goed dat innovatie 
binnen de zorg niet alleen bij startups ligt. We willen met álle  
relevante partijen sparren die hier met ons invloed op kunnen uit-
oefenen. Wiebke Rieb ziet graag dat we constant de dialoog  
opzoeken met relevante externe partijen zodat we nieuwe inzich-
ten kunnen opdoen en ons kunnen laten inspireren door innovatie 
waar we anders zelf niet op zouden stuiten. Hierdoor is er bewust 
voor een ‘plug-in’ model gekozen, waar we strategisch aanhaken 
bij bestaande externe ecosystemen.” 

Met het ondersteunen van MedTech startups, bedrijven en over-
heidsinstanties, die verschillende kansen en uitdagingen aangaan 
in het verbeteren van de gezondheidszorg, wil Pfizer een bijdrage 
leveren. Salma: ,,Met het oog op innovatie gaan wij op zoek naar 
waarde-proposities die zowel gericht en ‘bottom-up’ zijn gedreven 
en per aandachtsgebied uniek zijn, alsook naar oplossingen in 
nieuwe domeinen. Denk aan vraagstukken rondom het eerder sig-
naleren van symptomen of een ziektebeeld, therapietrouw en pati-
ent empowerment. 

Salma noemt een voorbeeld: ,,We zijn in contact met een MedTech 
startup die zich richt op het inzetten van 3D printing om de  
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kwaliteit van complexe operaties te verbeteren. De intentie is niet 
om de MedTech proposities te integreren in ons eigen business- 
model, maar om de kwaliteit van de zorg te verbeteren kunnen wij 
dit voorleggen aan bijvoorbeeld een van onze inkoopgroepen. We 
kunnen ons daarnaast vanuit Pfizer opstellen als experts binnen 
ons vakgebied en de kennis aanleveren die de startup nodig heeft 
om het product verder op te schalen alsook te vermarkten.”

Een ander voorbeeld van een organisatie waarmee Pfizer de han-
den ineen heeft geslagen, is Rotterdam Partners. Salma: ,,Rotter-
dam Partners is de promotor van de Rotterdamse economie en is 
ontstaan uit een fusie van Rotterdamse organisaties met diepe 
wortels in de citymarketing, acquisitie van internationale investeer-
ders en stedelijke economische ontwikkeling. Binnen de stad  
opereert Rotterdam Partners als de spin in het web. Rotterdam 
Partners heeft als bemiddelaar Pfizer in contact gebracht met 
meerdere relevante partijen. Denk aan: Innovation Quarter kapi-
taal investeringen voor de regio Zuid-Holland, Technology Transfer 
Offices waaronder Erasmus MC Incubator, Rotterdam Life Science 
Tower, Europese aanbestedingen binnen de gezondheidszorg en 
congressen rondom Life Sciences.” 

Daarnaast gaat Pfizer met strategische partners in gesprek om van 
elkaar te leren. Salma: ,,Dat doen we in de vorm van brainstorm- 
sessies. We delen graag kennis vanuit onze eigen vakgebieden en 
bieden hen de mogelijkheid om meer te leren over onze netwerken. 
Het gaat erom dat wij een stap terug doen en ons opstellen als 
sparringpartner voor de gezondheidszorg.”

Het versterken van de partnerships- en innovatiecultuur binnen  
Pfizer is eveneens een belangrijk onderdeel van het partnerships-

platform, benadrukt Salma. 
,,Rekening houdend met de 
transitie die we willen maken 
in ons businessmodel, moeten we kijken hoe we ervoor kunnen  
zorgen dat we individueel maar ook als teams altijd de juiste mind-
set, vaardigheden en competenties in huis hebben. Vanuit alle dis-
ciplines worden partnerships opgezet en innovatievraagstukken 
uitgezet, maar hoe kunnen we dat delen zodat het elkaar versterkt, 
en hoe kan het onderdeel worden van onze Pfizer DNA? Vanuit het 
platform willen we alle disciplines daarbij graag ondersteunen.”

De ruimte en ondersteuning die de projectgroep krijgt van de orga-
nisatie en de bestuursleden, stimuleert haar in het oppakken van 
uitdagingen waarvan het resultaat niet zeker is. Salma: ,,Mark 
Soued kan maar niet vaak genoeg benadrukken dat het niet erg is 
om te falen, maar dat je gecalculeerde risico’s moet nemen om 
relevante uitdagingen aan de gaan en te allen tijden een zelfreflec-
terend vermogen moet hebben om te leren van de punten die be-
ter konden gaan. Alleen dan kunnen we duurzaam groeien.” 

Na de zomermaanden zal de projectgroep middels een officiële 
kick-off een interactieve presentatie geven over haar visie, hoe ze 
het partnershipsplatform wil uitrollen en hoe ze collega’s hierin 
gaat betrekken. Daarbij zal de projectgroep ook haar enthousias-
me overbrengen. Iets waar het Salma beslist niet aan ontbreekt. 
Salma: ,,Ik hou ervan om nieuwe dingen op te zetten, ongebaande 
paden te bewandelen en vraagstukken op te pakken waar nog 
geen oplossing voor is. Daar zet ik mijn schouders onder. Ik vind het 
belangrijk dat ik dit voor de gezondheidszorg doe. Daar ligt mijn 
hart. Daar sta ik voor. En daar wil ik invloed op kunnen uitoefenen. 
Nu en in de toekomst.” 

Samenwerking opzoeken 
voor positieve impact op 

de zorg
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Een pluim voor de afdeling Meeting & 
Events, ook wel bekend als de Meeting & 
Congresdesk. Veel mensen hebben met 

deze afdeling te maken, maar weinig weten wat 
er allemaal komt kijken bij het regelen van een 
vergadering, nascholing of internationaal con‑
gres. De dames van deze afdeling ontzorgen alle 
collega’s volledig hierin.

 
Debby Tulling (links op de foto’s) is manager van de Meeting &  
Events afdeling, die bestaat uit vijf dames (van tweede van links 
naar rechts op de foto’s onderaan de pagina): Chantal van Gils, Ester 
Gebuis, Sheila Oomen, Bianca Ammerlaan en Bibi van der Hijde.  
De afdeling regelt jaarlijks 180 vergaderingen in Nederland,  
80 nascholingen en 34 internationale congressen in 14 landen.
 
Debby is blij met de pluim voor haar afdeling, omdat ze nu inzicht 
kan geven in wat er allemaal komt kijken bij het werk dat de dames 
van de afdeling doen. ,,Wij boeken alle vergaderingen en evenemen-
ten buiten het pand van Pfizer. Voor de internationale congressen 
regelen wij de vluchten, transfers, hotels, congresregistratie en de 
restaurants. Het betekent dat de dames een strak timeline overzicht 
moeten houden. Je moet je netwerken hebben en je klanten kennen: 
hoe regel ik een transfer en zoek ik een restaurant/hotel dat voldoet 
aan de wensen. Daar komt best wel wat kennis bij kijken.”

  
Dan zijn er ook nog de complianceregels van 
Pfizer, vervolgt Debby. ,,Wij kijken naar twee 
complianceregels: de gedragscode genees-
middelen reclame (CGR) en de interne com-
plianceregels. Daar hoeft niemand zich zorgen om te maken, daar 
houden wij rekening mee. De medewerkers hoeven alleen maar één 
online Meeting Request-formulier in te vullen. Vervolgens pakken  
wij alles op en zorgen we dat de vergadering van A tot Z compliant 
verloopt. Het bedrag wat je mag besteden aan gastvrijheid is  
bijvoorbeeld in ieder land anders. Daar moeten we dus rekening  
mee houden.”
 
Het proces is erg ingewikkeld, laat Debby weten. ,,Het boeken van 
meetings bestaat uit maximaal 54 stappen. Dat betekent een hoop 
administratie in onze verschillende systemen. We moeten het Online 
Meeting Request-formulier bekijken of alle informatie correct inge-
vuld is. Via het bookingssysteem moeten we de preferred hotels/ 
locaties benaderen of ze beschikbaar zijn. Die komen terug met prij-
zen. Wij kijken: moeten we daar onderhandelen? Klopt het met de 
prijsafspraken? Dan sturen we een Pfizer contract op. Dat hebben we 
voor iedere vergadering nodig. Als iemand twee dagen van tevoren 
een aanvraag doet, moeten we alles uit de kast halen. Gelukkig gaan 
we binnenkort over op een ander systeem, wat het werk voor ons en 
onze klanten zeker makkelijk gaat maken.”
 
Tot september vorig jaar werkte Pfizer met een agentschap voor het 
regelen van de meetings. Debby: ,,Dat werkte totaal niet. Vergade-
ringen in Nederland zijn we als eerste intern gaan regelen. Inmiddels 
doen we alles zelf en hebben we het team uitgebreid met een full-
time assistent. Bibi houdt zich vooral bezig met de financiën en het 
ondersteunen van Chantal, Ester, Bianca en Sheila. We betalen alles 
met twee creditcards en zorgen er kort gezegd voor dat de juiste 
kosten worden doorbelast aan de juiste afdeling.”
 
Ook zorgt de meeting & events afdeling voor de logistieke zaken voor 
alle Pfizer nascholingen. Debby: ,,Wij zorgen dat alle hotels ons con-
tract accepteren, waarbij wij verzekerd zijn van goede Pfizer annule-
ringsvoorwaarden en natuurlijk alle veiligheidsaspecten: dat bij cala-
miteiten valt na te gaan waar we onze collega’s en klanten kunnen 
vinden. Wij briefen de trainer, zorgen voor de hand-outs en dat de 
accreditatiepunten voor de artsen op hun persoonlijke accounts wor-
den bijgeschreven.”

Debby hoopt meer inzicht te hebben gegeven in het werk dat haar 
team doet. ,,Wij zeggen altijd: we willen je aanvraag zo vroeg moge-
lijk hebben zodat we de kwaliteit kunnen leveren waarvoor wij staan. 
Dat begrijpt men nu misschien een beetje beter. Wij krijgen nog wel 
eens last-minute verzoeken. Dan moeten wij ons zó flexibel inzetten, 
het blijven immers 54 complexe administratieve stappen. Gelukkig 
krijgen we het uiteindelijk altijd wel voor elkaar, zodat onze klant  
tevreden kan vergaderen.”

Pluim voor:
de meeting &
events afdeling

Collega’s ontzorgen in  
een dynamische omgeving
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Als ik de 
baas was…

Wat zou jij doen als jij de baas was 
van Pfizer? Laura Burgers, Health 
Technology Assessment manager 
bij de Public Affairs en Policy afde‑

ling, weet het wel. Zij zou zorgen voor een hipper 
en frisser gebouw, met een ‘powernap’‑ruimte 
om ook geestelijk op te frissen. Ook zou ze zor‑
gen dat er meer verbondenheid komt tussen de 
afdelingen, dat er ruimte is voor innovatie door 
een innovatie challenge en dat er meer geïnves‑
teerd wordt in diagnostiek. 
 
,,We zitten inmiddels in een niet meer zo nieuw en fris gebouw. Het zou 
voor meer werkplezier zorgen als alles wat frisser is. Steek het in een 
nieuw jasje, met een hippere uitstraling en zorg vooral voor veel groen. 
Het zou super zijn als er een gezamenlijke ontmoetingsruimte komt 
met een mooie grote bank en uiteraard een heel goed koffieapparaat. 
Ook zou ik lange lunchtafels plaatsen, zodat iedereen met elkaar kan 
eten, wat leidt tot meer verbondenheid. Dat lijkt me heel fijn.”
 
Laura vervolgt: ,,Pfizer doet al heel veel voor zijn medewerkers, zoals 
Pfizer in Beweging. Ook is het vaak mogelijk om flexibel te werken. 
We hebben het eigenlijk best goed! Maar wat echt vernieuwend zou 
zijn, is als we een ‘powernap’-ruimte krijgen. Dit sluit ook heel goed 
aan bij wat we tijdens de OWNIT! Day geleerd hebben: het is be-
langrijk om je af en toe in de ‘renewal zone’ te bevinden. Ik weet 
niet of mensen het daadwerkelijk gaan gebruiken, het is toch een 
beetje gek om even een ‘dutje’ te gaan doen, maar het is aange-
toond dat het de productiviteit verhoogt.”
 
Het vergroten van de verbondenheid binnen het bedrijf zou Laura 
niet alleen met lange tafels, grote banken en een ontmoetingsruim-
te met goede koffie verwezenlijken, maar ook met Pfizer events. ,,Dat 
is belangrijk omdat er bij Pfizer allemaal verschillende afdelingen 
zijn die grotendeels onafhankelijk van elkaar werken. Wij proberen 
vanuit Jong Pfizer ook de verbondenheid te verbeteren. Wij zijn na-
tuurlijk een groot bedrijf, wat het lastiger maakt, maar er mag meer 
verbondenheid zijn. Het organiseren van meer events, zoals het 

speeddate-event dat Jong Pfizer georganiseerd heeft, maakt het 
mogelijk om onder het genot van een hapje en drankje elkaar beter 
te leren kennen.”
 
Ook innovatie zou wat Laura betreft nog meer gestimuleerd mogen 
worden. ,,Jong Pfizer heeft het idee om te starten met een ‘innovatie 
challenge’ voor heel Pfizer. Dit houdt in dat er in een bepaald tijds-
bestek een uniek idee moet worden bedacht. Het idee moet niet  
alleen haalbaar zijn, maar ook van toegevoegde waarde zijn voor 
patiënten, de maatschappij én Pfizer. Door zo’n challenge word je 
uitgedaagd om met goede ideeën te komen. Zelf hebben we ook 
meegedaan aan de AmCham Young Professionals Awards en zijn we 
in korte tijd tot een heel goed idee gekomen, dat best wel potentie 
heeft. Met ons idee, het Health Excellence Patient Platform initiative 
(HEPPi), wilden wij een applicatie ontwikkelen waarbij de patiënt 
meer de leiding krijgt over zijn of haar behandeltraject door direct 
informatie te krijgen over zijn of haar aandoening en medicijn-
gebruik en ook als communicatiemiddel richting de behandelaar.”

Wat Laura heel belangrijk vindt en waar zij nog meer in zou investe-
ren als zij de baas van Pfizer was, is diagnostiek. ,,Dat is de toekomst! 
Medicijnen en behandelingen gericht inzetten… Uiteraard wordt er 
geïnvesteerd in diagnostiek, maar je ziet ook andere farmaceuten 
die echt een diagnostiektak hebben, die los staat van de producten 
die verkocht worden.” 
 
En last but not least, zou Laura graag te paard naar het werk  
komen. Met een knipoog: ,,Ik vind dat alle PK’s goed gestald moeten 
kunnen worden!”

Steek het in een nieuw jasje,  
met een hippere uitstraling en  
zorg vooral voor veel groen.

Verbondenheid tussen 
businessunits en ruimte 

voor innovatie
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Een jaar geleden is een team van acht men‑
sen binnen Pfizer geformeerd, om als  
Pfizer met een andere toon naar buiten te 

treden: dichter bij de 
mens. De eerste slag is 
inmiddels door dit  
bevlogen team geslagen: 
een website waarop  
verhalen vanuit het hart 
verteld worden.

Het komt voort uit de Patients First visie, die Pfizer zo hoog in het 
vaandel heeft: de websites pfizer.nl en pfizerpro.nl moeten meer 
menselijke verhalen vertellen. Jan Willem de Heer, Hanna Leentvaar, 
Suzanne Docter, Nick Braun, Bart Versteeg, Martijn Lehman  
(van links naar rechts op de grote foto), Patrick den Uijl en Joshua 
Kemper (ontbreken op de foto’s) hebben hard gewerkt aan de nieu-
we websites en gaan ervoor zorgen dat deze gevuld worden met 
mooie verdiepende verhalen. Alle collega’s worden aangespoord om 
onderwerpen aan te leveren voor die verhalen.
 
Jan Willem: ,,Een jaar geleden hebben we besloten om de website 
anders in te richten. De content werd tot dan toe geregeerd door 
regelgeving, die wij op de striktste manier hanteerden. We vroegen 
ons af: zouden we binnen dat speelveld misschien tóch op een ande-
re manier kunnen communiceren? Dat kon. Vervolgens omarmde 
het XFT Digital het initiatief en zo werd de basis gelegd. Het nieuwe 
platform kon gebouwd gaan worden. Met een andere manier van 
communiceren: vrijer, met andere taal en een andere toon. Dichter 
bij de mens. Patients First. Het is een heel andere aanpak.”

Content  
Creatie Team

Meer en begrijpelijke 
patiëntgerichte informatie



Intern magazine Pfizer Nederland

9

Martijn vervolgt: ,,Wat belangrijk is, is het besef dat je als ‘One  
Pfizer’ naar buiten kan treden. De organisatie is erg in silo’s georga-
niseerd. De blik moet naar buiten. We hebben de Linda als voorbeeld 
gehad. Dat is een blad dat weet te prikkelen. Als we op de juiste 
manier de toon vinden, zijn onderwerpen bespreekbaar. Dat kan  
bezoekers boeien.” Nick: ,,Het gaat ook over patient empowerment. 
Mensen krijgen steeds meer de regie in de spreekkamer. Daar  
moeten we op inspelen.” 

Alle collega’s kunnen artikelen, video’s en infographics voor de nieuwe 
website aandragen. Het Content Creatie Team kan helpen bij het 
schrijven van het artikel, foto’s maken voor bij het artikel en zorgen 
voor een doorplaatsing op social media. Door het gebruik van  
goede trefwoorden bij de artikelen, moet het sneeuwbaleffect  
vergroot worden. 
 
Eén ding staat hierbij bovenaan: de patiënt krijgt meer aandacht op 
de website met patiëntgerichte informatie. Aan de collega’s de taak 
om zo vaak mogelijk nieuwe content aan te dragen voor op de  
website. In de agenda op de site kunnen activiteiten, evenementen 
en interessante dagen geplaatst worden. Daar kan dan weer een 
verhaal aan gekoppeld worden. Medewerkers krijgen een op maat 
gemaakte dashboard, zodat ze zien hoe de artikelen bijdragen aan 
hun doelstellingen. 
 

Jan Willem: ,,Door de manier waarop we ons nu presenteren, krijgen 
we een menselijker gezicht. Het was eerst wat kil. Terwijl we echt 
begaan zijn met mensen. Iedereen die hier werkt, heeft iets met ge-
zondheid. We willen meer toegankelijke en menselijke taal spreken. 
Dichter bij de mens staan. Pfizer.nl is de voorkant. Ons visitekaartje. 
Hier moeten menselijke verhalen op komen te staan, die actueel en 
maatschappelijk zijn, uitnodigend en tot de verbeelding sprekend. 
Verhalen die verdieping brengen, bijvoorbeeld over impactvolle  
samenwerkingen, grensverleggende innovaties of de visie van Pfizer.” 
Pfizerpro.nl is de etalage naar de arts, specialist en apotheker. 

 

Twee jaar geleden kwam Martijn bij Pfizer werken. Door zijn kijk op 
de gezondheidszorg is dit project gaan rollen. ,,De gezondheidszorg 
is zo afstandelijk. Ik wilde deze sector een schop onder de kont  
geven. Hoe bestaat het dat iets dat zo belangrijk is – een ziekte  
onder controle hebben – zo moeizaam voor het voetlicht komt. Dat 
kán anders. En dat móet anders. Dat kunnen wíj anders. Iedereen 
was bereid om mee te denken. Gaandeweg werd het idee enthou-
siast opgepakt en hebben ook anderen hun steentje bijgedragen.  
Zonder Alice, Judith, Rianne, Eric en anderen was de nieuwe site er 
nooit gekomen!”

Jan Willem: ,,Je moet als sector op een andere manier communiceren. 
Samen werken we aan een gezonder Nederland. Je betrokkenheid 
moet je op een andere manier tonen. We hebben een team gevormd 
om dat te bereiken. Suzanne kan goed stukken schrijven. Hanna kan 
geweldig grafisch vormgeven. Patrick verzorgt de plaatsing op  
de website. In de tussentijd is er nieuwe technologie beschikbaar  
gekomen, waardoor we veel meer de interactie kunnen opzoeken  
en er veel meer samenwerking mogelijk is tussen pagina’s. De  
inhaalslag hebben we zowel met de site gemaakt, als met digital 
marketing an sich.”

Nu is het de beurt aan de collega’s om aan te haken, door te pakken 
en de website te vullen met verhalen. Martijn: ,,De uitdaging is: hoe 
ga je zorgen dat je als één Pfizer opereert? Dat doe je door te werken 
vanuit één locatie, door processen op elkaar af te stemmen, door 
campagnemanagement te doen. We hebben nu eerst een gave web-
site gemaakt, zodat collega’s ook willen meedoen. Het moet fijn zijn 
om te communiceren. Dat moet cultuur worden voor ons. Dat we 
trots zijn om te communiceren. Het moet in ons DNA zitten. We wil-
len dat digital marketing op hetzelfde niveau wordt ervaren als een 
face-to-face gesprek.”

Iedereen die hier werkt, heeft iets  
met gezondheid. We willen meer 
menselijke taal spreken.
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Eén van Robert van Beek’s grote passies is 
zeezeilen. ,,Na  enkele jaartjes  winter‑
sport ben ik met mijn vrouw tien jaar ge‑

leden  gestart met  zeezeilen.  We kunnen beiden 
enorm genieten van een actieve vakantie in de 
buitenlucht. Zeezeilen  heb je in verschillende 
smaakjes; je kunt voor hardcore zeezeilen gaan, 
zoals de Volvo Ocean Race. Maar je kunt 
ook zeil‑cruisen, waarbij je de halve dag vaart en 
de andere tijd invult met snorkelen, lekker eten 
en de gezelligheid van een haven. In die  laat‑
ste categorie vallen wij.”

 
Via een oud-collega kwam Robert in aanraking met zeilen. ,,Ze ver-
telde over de vrijheid, mooie baaien en gezellige haventjes. Ik was 
meteen verkocht.  Een paar jaar daarna had  ik alle  noodzakelijke   
papieren  op zak, en heb  ik met mijn vrouw  ik een  try-out  zeiltrip   
gedaan in Zeeland. Niet lang daarna gingen we voor het echte werk 
in Griekenland.”
 
Wat Robert trekt aan zeezeilen is het gevoel van vrijheid. ,,Het is de 
ultieme manier om van alles los te komen. Alle zorgen blijven aan de 
wal. Het is avontuurlijk, afwisselend en bovenal actief en buiten. Je 
weet nooit exact waar je de komende nacht slaapt. Op zo’n vakantie 
kun je de ene dag op een onbewoond eiland zijn, waar je met een 
barbecue en een lekker drankje van de ondergaande zon geniet, en 
de volgende dag lig je in de gezellige drukte van een hippe haven.”
 
Ook de natuurkrachten spreken hem aan, vertelt Robert. ,,Er is niets 
lekkerder dan de wind in je haren die je boot ook nog naar je  
bestemming brengt. Je moet het ervaren hebben om te weten hoe 
indrukwekkend de natuurkrachten zijn op zee. Als je ver uit de kust 
bent en het wordt ruiger, kun je niet uitstappen. De boot gaat schuin, 
je zeilen bollen zich, de wind giert door de tuigage, je batst door de 
golven heen.  Op zo’n moment voel je je heel klein op het water.  
Je hebt wel een marifoon  en reddingmaterialen.  Maar de  
kustwacht staat niet zomaar naast je, en de zee is genadeloos.”
 
Robert vervolgt: ,,Als het fout gaat, kan het flink fout gaan. Dan moet 
je ook kunnen handelen met je parate kennis van meteorologie,  
mechanica, veiligheidsmiddelen  en communicatiemiddelen. Een 
groot aantal vaardigheden van zeezeilen komen overeen met mijn 
dagelijks werk: het overzien van een hoop dingen tegelijk en je hoofd 
kalm houden onder stress. Als verantwoordelijke voor de marketing 
en digital customer analytics diensten voor PIH Europe overzie ik 
een portfolio van projecten. Daarbij is een breed scala van kennis 
nodig zoals marketing, strategie, projectmanagement, statistiek en 
IT. Tevens moet je goed overzicht kunnen houden, snel oplossingen 
vinden en schakelen met de mensen binnen en buiten je team.   
Kortom je hebt ‘head, hart and guts’ nodig.”

 
De Middellandse Zeegebieden zijn favoriet bij Robert  door de  
combinatie van de prachtige zee en havens, én de wind. ,,Je hebt 
daar ‘thermische wind’. ‘s Ochtends is het rustig, maar ‘s middags 
zwelt de wind aan,  waarbij  windkracht  7  geen uitzondering  is.  
Griekenland is mijn favoriet. De zee is daar werkelijk azuurblauw en 
de dorpjes en haventjes zijn schilderachtig. Ook zijn de Griekse men-
sen superaardig en de prijzen voor een overnachting in de havens 
zijn ontzettend gunstig. Bij een haven in Kroatië of Spanje betaal je 
met gemak 100 euro per nacht. In Griekenland 45 cent.”
 
Op zijn wensenlijst heeft Robert een aantal exotische bestemmin-
gen staan, waaronder  de Britse Maagdeneilanden. ,,Dat lijkt me 
super gaaf, maar ook spannend. Je hebt daar nog echt piraterij én 
een orkaanseizoen. Ook zou ik graag een langere trip in het Middel-
landse Zeegebied willen doen. Meestal ga ik slechts een week. Maar 
ik zou wel eens een maand of twee maanden willen rondzeilen.”
 

Het ultieme zeilmoment kan Robert zo noemen. ,,Tijdens een zeil-
vakantie rond Corfu gingen we aan het einde van de middag terug 
de zee op. Het waaide nog aardig dus we voeren een ultiem lekker 
rakje bij de ondergaande zon, die het water een goudkleurige gloed 
gaf. Rond dat tijdstip heb je de zee helemaal voor jezelf wat een 
ongelooflijk gevoel van vrijheid geeft.”
 
In september staat er weer een week zeilen op de planning. ,,Dan 
gaan we naar Zakynthos en Lefkas. Het water is daar zo helder, dat 
je vijf meter lager, op de bodem, de schaduw van de boot ziet. Dan 
is het net of ie zweeft. Dan ga je een beetje snorkelen.” Dat brengt 
Robert bij nóg een ultiem zeilmoment. ,,Een uurtje varen vanaf  
Mallorca hebben we een nacht doorgebracht in een natuurreser-
vaat. Het was daar zo donker, dat je met het blote oog de Melkweg 
kon zien. Daar lig je dan op het dek met een wijntje erbij naar te  
kijken. Dan word je wel even stil.”

De passie van…
Robert van Beek:
zeezeilen

Helemaal de ruimte voor jezelf,  
verder niemand op het water.  
Dan heb je absolute vrijheid.

Bij stress overzicht en het 
hoofd koel houden
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In deze rubriek belichten we twee medewer‑
kers die anders aankijken tegen iets. Deze 
keer gaat het over ‘Consumers First’  

(Patients First bij Consumer Healthcare). Waar 
Rachel Setrokarijo (foto rechtsboven) als brand 
manager graag zo snel mogelijk communiceert 
met consumenten, moet Bregje Briet (foto  
linksonder) de kwaliteits‑ en veiligheidsricht‑
lijnen van Pfizer bewaken en plannen hierop  
beoordelen. Dat kan soms wéken duren.
 
Rachel: ,,Ons doel is hetzelfde: ‘Consumers First’. Echter verschillen 
onze prioriteiten. Ik wil continu op de hoogte zijn van consumenten 
insights om hierop in te kunnen spelen. Welke pijnstillers kent de 
consument? Welke merken kopen ze? Waarom kopen ze merk A, B of 
C? Hoe navigeren ze door de winkel? Allemaal vragen waarvoor het 
belangrijk is om in gesprek te blijven zijn met onze consument. Juist 
in deze snel veranderende wereld, is het zaak om deze inzichten snel 
te kunnen genereren. Als ik een project wil opzetten waarin we met 
de consument communiceren, ga ik direct naar Bregje. Ik bespreek 
dan met haar het project, de doelstelling en we werken samen om 
het CEP proces te doorlopen.”
 
,,Ik zit aan de kwaliteits- en veiligheidskant,” vervolgt Bregje. ,,Pfizer 
heeft hoge standaarden om haar kwaliteit en veiligheid te waarbor-
gen. Zo zijn er een hoop procedures, waarin precies beschreven staat 
waaraan zo’n project - waarbij gesproken wordt met consumenten 
- intern aan moet voldoen en welke stappen moeten worden ge-
volgd. Dat kost altijd meer tijd dan lief is. Even een survey eruit gooi-
en om een paar vragen te stellen, dat gaat bij ons niet zo makkelijk. 

Voordat Rachel zoiets kan 
doen, moet ze eerst een CEP 
record aanmaken met een be-
schrijving van haar project, in-
clusief een safetymonitorplan, 
en er moet goedkeuring wor-
den gevraagd van medische collega’s of de approval committee. 
Het is een heel traject dat je door moet. Afhankelijk van het type 
project kan het goedkeuringsproces zes tot acht weken duren. Ze kan 
daardoor niet direct op een vraag uit de markt reageren.”
 
,,Het is een vrij lang en complex proces. Daar wen ik nooit aan,” deelt 
Rachel. ,,Ik probeer zo goed mogelijk met Bregje samen te werken. 
Maar het blijft lastig. Bregje vervult haar rol heel goed. Ze heeft veel 
ervaring bij Consumer Healthcare. Er zijn eenmaal processen die we 
moeten volgen. Daar is ze heel strikt in. Dat is frustrerend.” Bregje: 
,,Dat begrijp ik. Ik probeer Rachel zo goed mogelijk te helpen, om 
mogelijk te maken wat zij nodig heeft. Ik kijk bijvoorbeeld of we iets 
kunnen wijzigen in het project om makkelijker door het  
goedkeuringsproces door te komen. Ik moet wel eens op de rem 
trappen. Dat vind ik nooit leuk. Maar ik heb andere belangen die ik 
moet behartigen om het bedrijf te beschermen voor molshopen.”
 
Rachel vervolgt: ,,Consumer Healthcare is onderdeel van het grote 
Pfizer concern. De hoge standaarden die Pfizer stelt zijn voornamelijk 
geschreven voor Pharma, waar de kans op bijwerkingen vaak groter is 
dan voor Consumer Healthcare. Vandaar dat het soms moeilijk is om 
aan die hele hoge standaarden te voldoen.” Bregje: ,,Dat erkennen 
we ook. En dat proberen we te vergemakkelijken. Bijvoorbeeld bij de 
trainingen. Die zijn momenteel zo saai. Het is een grote hoeveelheid 
stof die wordt behandeld. Dat wordt niet op een speelse manier aan-
gereikt. Consumer Healthcare collega’s zijn creatieve mensen. We 
zijn bezig om dat soort informatie in hapbare brokken aan te bieden. 
Bijvoorbeeld middels tips en tricks, zoals een cartoon of filmpje.”
 
,,We hebben allebei het doel om het beste te doen voor onze consu-
ment,” benadrukt Bregje. Er zijn waar onze consument ons verwacht. 
Én het waarborgen van kwaliteit en veiligheid. Bij een farmaceu-
tische organisatie is dat een stuk ingewikkelder. Medicijnen  
verkopen is iets anders dan een zakje chips verkopen. Als je chips 
verkoopt, kun je een consumentenonderzoek binnen een dag opzet-
ten. Wij proberen alles zo goed mogelijk volgens de richtlijnen te 
doen. Rachel: ,,We proberen elkaar daarom goed te begrijpen en  
kijken continue naar manieren hoe we elkaar snel en op een  
verantwoorde manier kunnen vinden.”  

Verbondenheid

Beste kwaliteit én  
veiligheid willen voor 

patiënt en consument



OUR Topics  -  Zomer 2018

12

Binnendienst 
op pad met 
buitendienst

Het was een spontane actie, geboren uit 
persoonlijke interesse: Leo Casteel 
(grote foto), Drug Safety Officer, liep een 

dagje mee met Jasper Deuring (inzet), medisch 
adviseur, tijdens een aantal bezoeken aan artsen. 
Het leverde Leo een veel beter beeld op van die 
functie, en een heel ander beeld van artsen.

Sinds twee jaar werkt Leo op de Drug Safety afdeling en per juli ver-
vult hij een secondment als Medical Science and Relations Manager 
bij Internal Medicines. ,,Ik hou alle bijwerkingen bij, die er zijn op 
producten van Pfizer. Ik kijk of er mogelijk nieuwe informatie te ach-
terhalen is over de veiligheid van de producten, of het veilig gemaakt 
is, of er ergens sprake is van contaminatie, hoe het gebruikt wordt 
volgens de artsen. Het idee erachter is: we houden het veilig gebruik 
van onze producten in de gaten ook nadat een product getest en op 
de markt is. Op die manier kan het bedrijf tijdig ingrijpen wanneer er 
onverhoopt iets mis is en kan de overheid worden ingelicht. We zijn 
een ondersteunende afdeling.”

Vanuit het regelmatige contact dat hij heeft met medische advi-
seurs, werd zijn interesse gewekt om een keer op pad te gaan met 
een medisch adviseur. Leo: ,,Zij hebben veel persoonlijker contact 
met artsen. Daar komen de meeste bijwerkingen binnen. Het leek 
me een hele leuke functie. De spil zijn op het snijvlak van hoe een 
bepaald product gebruikt wordt, hoe mensen behandeld worden en 
hoe een farmaceutische bedrijf het bedoeld heeft.” Omdat hij met 
Jasper samengewerkt had aan een eerdere Jong Pfizer opdracht, 
was het contact snel gelegd. 

Het dagje meelopen begon in Leiden. ,,We zijn eerst naar het LUMC 
geweest. Jasper was uitgenodigd door reumatologen en immunologi-
sche onderzoekers, die een samenwerkingsverband aan het opzetten 
zijn rondom specifieke witte bloedcellen in patiënten met immuunsys-
teem-gerelateerde ziekten, een gebied waar Pfizer veel interesse in 

heeft. Normaal gesproken zou Jasper het initiatief 
nemen voor dergelijke voorstellen. Deze onderzoe-
kers zagen mogelijkheden voor de behandeling 
van een bepaalde aandoening en benaderden  
Pfizer voor interesse voor samenwerking.”
 
Het gesprek leverde Leo een waardevol inzicht 
op. ,,Het was een heel interessant gesprek. Je 
hoort vaak verhalen dat alle artsen farmaceuten 
met wantrouwen benaderen. Maar daar zag  
ik niets van terug. Het was een mooi gesprek  

tussen mensen die vanuit verschillende hoeken enthousiast waren 
voor nieuwe ideeën. Het is leuk om te zien…de samenwerking  
op die manier.”

Na Leiden, volgde een bezoek aan Nijmegen. ,,Dat was een afspraak 
met een MDL-arts, vanuit Pfizer geïnitieerd. Jasper vertelde op zoek 
te zijn naar  uitwisseling van waardevolle  informatie. Het gesprek 
ging over: is die informatie beschikbaar voor ons? Ook daarbij, nu de 
rollen waren omgedraaid, vond ik het leuk om te zien dat het nog 
steeds niet hard en zakelijk was. Er werd gelijk gezocht: hoe kunnen 
we elkaar helpen. Vragen als ‘kunnen we hier mogelijk over publi-
ceren?’ kwamen voorbij. Het doel van Jasper was te weten te komen 
hoe bepaalde producten nou echt, in de dagelijkse praktijk, gebruikt 
worden door de MDL-artsen. Deze data zijn heel waardevol en nood-
zakelijk om te weten, opdat Pfizer de positie van haar nieuwe  
geneesmiddelen beter kan bepalen. Het snijvlak wat me in deze 
functie zo aantrok, kwam precies terug in dat gesprek.”

Oók in dit gesprek was Leo positief verrast. ,,De arts zei gelijk: die infor-
matie hebben we. Wat wil je nog meer? In de media gaat het bij  
farmaceutische bedrijven altijd over geld. Tijdens zo’n gesprek komt 
dat helemaal niet naar voren. Het gaat over mensen helpen vanuit 
een wetenschappelijke achtergrond. Het is leuk om te zien dat dat zo 
is en dat het beeld in de media misschien wat te eenzijdig cynisch is. 
Wat ik ook leuk vond is om het werk, dat vanuit mijn functie veel  
papierwerk is, nu eens vanuit de menselijke kant te zien. Dat je bezig bent 
met mensen die alleen maar het beste met de patiënten voor hebben.”

Daarnaast vond hij het ‘gewoon heel erg gezellig’. ,,Het leuke van 
de dag vond ik ook dat het voortkomt uit Young Pfizer. We doen  
allerlei projecten en passen steeds weer nieuwe dingen toe in het 
bedrijf. Dit is een leuk voorbeeld daarvan. Overal liggen kansen. Je 
moet ze alleen zien en oppakken. Ik zou het iedereen aanraden om 
eens bij een andere afdeling een kijkje te nemen. Ik heb nu een veel 
beter beeld van hoe een medisch adviseur werkt. Wat het doel is van 
zo iemand en van de business unit. In dit geval: hoe zorgen we dat 
Pfizer meer mensen kan helpen. Dat kan de samenwerking heel 
goed bevorderen.” 

Samenwerken en  
talent ontwikkelen
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Even een bakkie drinken en een babbeltje 
maken met een collega om te horen hoe 
het met diegene gaat, een wandeling  

maken tijdens de lunchpauze om te genieten van 
het zonnetje, een complimentje  krijgen en file‑
vrij van en naar het werk rijden. Voor Diana den 
Heijer zijn dat de mooiste momenten tijdens 
haar drukke werkweek. 

 
Al 36 jaar werkt Diana bij Pfizer. Vanuit de functie Assistant Pfizer In-
novative  Health,  Inflammation  &  Immunology  werkt ze voor drie 
marketeers die zich bezighouden met het product Xeljanz, voor de 
indicaties RA, PsA en UC. ,,Ik coördineer en begeleid de promotio-
nele activiteiten die voortkomen uit de marketingplannen voor deze 
drie indicaties. Denk hierbij aan het organiseren van congressen en 
symposia, mediaplanning, mailings, het ontwikkelen van promotio-
nele materialen en nog veel meer. Een hele klus. Het is dan ook flink 
aanpoten. Structuur, organisatie en flexibiliteit zijn de belangrijkste 
competenties die je hierbij moet hebben.”
 
In haar drukke werkdag bouwt Diana bewust momenten in om met 
anderen een praatje te maken. ,,Ik werk op een afdeling waar output 
leveren bovenaan het lijstje staat. Waar ik dan energie van krijg, is 
even naar een collega van een andere afdeling gaan om een bakkie 
te drinken en het over andere zaken te hebben dan alleen werk.  
Ik vind het gezellig om even iemand anders te zien en te spreken.  
Ik moet hier echt tijd voor vrijmaken, anders komt het er niet van en 
ben ik alleen maar aan het rennen, vliegen en hollen.”
 
Een meer open kantoorruimte bij Pfizer zou het voor Diana makke-
lijker maken om even dat praatje te kunnen maken. Toch heeft ze 
daar haar bedenkingen over. ,,De kamers zijn old school, het is niet 
zo’n inspirerend pand, maar toch ik ben niet zo’n voorstander van 
een open space. Het kan heel gezellig zijn, maar ik denk ook dat je 
snel afgeleid bent en moeite hebt de concentratie vast te houden. 
Maar misschien valt het mee, dat zal de tijd leren.”
 
Daarnaast is Diana graag buiten. ,,Ik hou heel erg van de natuur.  
In de lunchpauze ga ik altijd naar buiten. Even een wandelingetje 
maken, in het zonnetje. Dat geeft je energie voor de middag.”
 
Een goed gevoel krijgt Diana eveneens van filevrij van en naar het 
werk rijden. ,,In deze tijd met het steeds drukker wordende ver-
keer ben ik blij als ik vóór de file naar kantoor kan komen en ’s mid-
dags weer vóór de file naar huis kan rijden. Het is en af en toe een 
drama op de weg. Je moet er wel wat voor over hebben: om half zes 
gaat bij mij de wekker. Dat is niet bepaald een van de mooiste  
momenten van de week.”
 
Een blijk van waardering, daar wordt Diana ook beslist vrolijk 
van.  ,,Complimentjes geven en krijgen schiet er tegenwoordig te 
vaak bij in. Een blijk van waardering is belangrijk, het motiveert en je 
krijgt er energie van.”

Mooiste
momenten  
tijdens het werkWerkplezier met  

interesse in en  
waardering voor elkaar
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Caring Company
We willen veel meer de kwaliteit  
van leven rondom de patiënt  
optimaliseren. Waarde toevoegen 
voor de patiënt en de maatschappij, 
en een betrouwbare partner zijn.
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Als maker van vooruitstrevende en inno‑
vatieve geneesmiddelen werkt Pfizer 
dagelijks hard aan de ontwikkeling van 

nieuwe geneesmiddelen, waardoor patiënten 
kunnen genezen of een betere levenskwaliteit 
kunnen krijgen. Daarbij stelt Pfizer in alles de 
patiënt centraal. Als goed werkgever wil Pfizer 
ook haar eigen werknemers en hun naasten, die 
te maken krijgen met een ernstige aandoening 
zoals kanker, zo goed mogelijk ondersteunen. 
Zowel vooraf, tijdens als na de behandeling.

Daarom heeft Pfizer in samenwerking met de Stichting  Care for  
Cancer interne richtlijnen gemaakt over ‘werk en ziek zijn’. Alle  
medewerkers en leidinggevenden van Pfizer zijn conform deze richt-
lijnen getraind.  De richtlijnen beschrijven hoe medewerkers en  
leidinggevenden het beste kunnen handelen wanneer zij getroffen 
worden door een ernstige aandoening.  ,,In deze interne richtlijnen 
staat: ga met elkaar in gesprek en kijk op maat hoe je ervoor kunt 
zorgen dat je optimaal functioneert tijdens het ziekteproces en 
erna,” vertelt Christiane Liebrand, die zich binnen Pfizer bezighoudt 
met dit project. Dat doet ze in de functie partnership manager  
oncologie, een functie die sinds vorig jaar bestaat.

Om het belang van deze richtlijnen te onderstrepen, heeft Pfizer als 
eerste werkgever in Nederland het Caring Company certificaat  
behaald. Pfizer heeft het certificaat, dat zich richt op kanker en werk, 
voor zichzelf uitgebreid naar alle vormen van ernstige en chronische 
aandoeningen die een risico hebben op langdurig verzuim.  
Christiane: ,,We willen hiermee laten zien dat we goed voor onze  
medewerkers zorgen. Dat willen we ook uitdragen naar andere werk-
gevers. Ook bij hen is bewustzijn nodig. Om elkaar te versterken. 
Werkgevers en medewerkers moeten weten wat ze moeten doen 
met die richtlijnen. Hoe krijg je dat ingebed? Wij zijn nu gecertifi-
ceerd. De richtlijnen zijn er. Dat zijn nu de eerste stappen.” 

Maar de inspanningen van Pfizer gaan verder. Om de kwaliteit van 
leven van álle patiënten in Nederland te optimaliseren, is Pfizer  
belangrijke trekker van het project ‘Fit for Work’. Met dit project  
worden werkgevers gestimuleerd om mensen met ernstige  
aandoeningen waaronder kanker aan het werk te houden en worden 
de behandelend specialisten gestimuleerd om werk bij kanker-
patiënten in de behandeldoelen te betrekken. 

,,We willen veel meer de kwaliteit van leven rondom de patiënt  
optimaliseren. Waarde toevoegen voor de patiënt en de maatschap-
pij, en betrouwbare partner zijn,” vertelt Christiane, die zich binnen 
Pfizer ook met dit project bezighoudt. ,,We willen aan tafel zitten bij 
stakeholders, zowel traditionele als niet-traditionele. Bewustzijn  
creëren rondom het optimaliseren van kwaliteit van leven voor  
patiënten. Initiatieven starten daarvoor. Dat begint al bij preventie 
en diagnostiek, en loopt door tot aan de behandeling en nazorg.” 
 
Daarvoor is Pfizer een samenwerking aangegaan met het Centrum 
Werk Gezondheid. ,,Samen met hen hebben we het programma  
Fit for Work gemaakt. Het Centrum Werk Gezondheid ontwikkelt 
praktische tools voor werknemers, werkgevers en zorgprofessionals 
omtrent dit onderwerp, en agendeert het op de politieke agenda.  

Medicijnen en zorg worden steeds beter. Waardoor patiënten weer 
kunnen en willen participeren in de samenleving. Werk is daar onder-
deel van. Dat is vaak nog taboe bij werkgevers. Vaak sturen ze men-
sen al bij een diagnose naar huis. Maar als je mensen met ernstige 
aandoeningen betrokken houdt, kun je vaak werkbehoud creëren.” 
 
Ook bij behandelend specialisten moet hier aandacht voor zijn,  
benadrukt Christiane. ,,Het zit nu niet in de behandeldoelstellingen 
van patiënten. Artsen vragen er vaak niet naar. De coördinatie is er 
nog niet. Waar moeten ze heen? Worden de juiste vragen gesteld? In 
die hele keten gaan wij kijken waar wij kunnen bijspringen. In de 
zorg willen we werk in de behandellijnen krijgen. Dat willen we berei-
ken door best practices te delen met ziekenhuizen en met e-learning 
mensen te scholen om werk in de behandeldoelstellingen te zetten.”
 
Op politiek niveau willen de organisaties, die meedoen aan het  
project Fit for Work, bewustzijn creëren door het onderwerp op de 
agenda te zetten. ,,Bijvoorbeeld door een politiek ontbijt te organi-
seren en een SER conferentie te organiseren.” Want ook op politiek 
niveau is er de nodige uitdaging. Christiane legt uit waarom: ,,De  
financiële stromen van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en Volks-
gezondheid, Welzijn en Sport  zijn niet complementair. Als iemand 
weer integreert, lopen die financiële stromen niet optimaal. Dat  
bewustzijn willen we aankaarten.” 
 
In het project Fit for Work zitten enkele tientallen organisaties,  
patiëntenverenigingen, werkgevers, universiteiten, zorginstellingen, 
e.d.. Christiane: ,,Eén daarvan is het Integraal Kankercentrum Neder-
land. In de daarbij aangesloten werkgroep ‘kanker en werk’ zitten 
leden met expertise op verschillende gebieden, waaronder artsen. 
Daarmee kun je een slag maken in die centra. Er lopen momenteel 
gesprekken om een pilot te starten in het Radboud ziekenhuis. Die zijn 
daar al ver in: zij hebben een multidisciplinair team waarin ook een 
bedrijfsarts zit. Een bedrijfsarts fungeert als een case manager die 
met de patiënten meeloopt en die als coördinator dient om werk te 
behouden. We hopen dit jaar vijf pilot ziekenhuizen te hebben.  
Volgend jaar gaan we het verder uitrollen. Dit is een project van jaren.”
 
Om het bewustzijn te verbreden, hebben een aantal werkgevers die 
veel doen met dit thema in juni de ambitie uitgesproken om te  
pleiten voor een nationale aanpak voor werkbehoud voor mensen 
met een chronische aandoening en kankerpatiënten. Christiane: 
,,Voorbeelden van werkgevers die veel doen op dit thema zijn: PON, 
Shell, Rabobank, Belastingdienst, Achmea, ONVZ, KLM, Leger des 
Heils, BP. Met deze ambitie hopen we hier ook op politiek niveau een 
bijdrage aan te kunnen leveren.”

Bij ernstige ziekte  
collega’s ondersteunen
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Hans Adriaansen, medisch adviseur bij  
Pfizer, dacht – na een verzoek hiervoor – 
even enkele doosjes pillen te sturen naar 

Vietnam om een doodziek meisje te helpen. Een 
paar maanden later, en honderden mails en vele  
telefoontjes verder, heeft de voorgeschreven medi‑
catie het meisje eindelijk kunnen bereiken. Maar 
op een hele andere manier dan hij had bedacht.

 
,,Het gaat over Trang: een 12-jarig meisje met Down. Een weeskindje,” 
vertelt Hans. ,,Ze verblijft in een weeshuis in Can Tho, in het zuiden 
van Vietnam. In Vietnam is het tamelijk gebruikelijk dat kindjes te 
vondeling worden gelegd als ouders niet voor het kindje kunnen  
zorgen of zelfs als een kindje niet aan de verwachtingen voldoet. Er is 
daardoor een hoge concentratie behoeftige kindertjes. In Vietnam 
hebben ze daar een goed geoutilleerde opvang voor, maar dat zijn 
alleen hele basale voorzieningen. Kinderen krijgen bijvoorbeeld maar 
één keer per dag een schone luier.”
 
Omdat de kinderen daar alleen het broodnodige krijgen, bekomme-
ren mensen van buiten zich om hen, door dingen met ze te onder-
nemen en ze te voorzien van dingen die het leven veraangenamen, 
vertelt Hans. ,,Bijvoorbeeld een ijsje eten of speelgoed kopen voor ze. 
Dit wordt vooral gedaan door buitenlanders. Lokale mensen hangen 
het daar niet aan de grote klok als ze deze kinderen helpen. Dat zit in 
de cultuur van Vietnam. De zorg is in vergelijking met die in Neder-
land heel beperkt. Je heb een ‘bed, bad en brood’. Alleen als je geluk 
hebt ligt op dat bed een matrasje. Buiten basale zaken is er verder 
heel weinig. Het leven speelt zich letterlijk af op de vloer.” 

Zo ook in het weeshuis waar Trang verblijft. Hans vertelt dat er in dat 
weeshuis kinderen met afwijkingen zijn die, als ze in Nederland had-
den gewoond, geopereerd zouden worden. ,,Dat is daar niet zo. Toch 
is er een regeling dat als een kindje een levensreddende operatie 
moet hebben, zo’n ingreep vergoed wordt door de overheid. De  
ziekenhuizen daar doen, wat mogelijkheden betreft, niet onder aan 
de onze. Omdat de verzorging van deze kinderen heel basaal is, heeft 
de staf geen tijd om dingen te doen daarbuiten. Dat is in handen 
gevallen van buitenlanders, net als bij de weeshuizen. Een van deze  
‘mantelzorgers’ is Els Ligthart. Els gaat ieder jaar vier weken naar 
Can Tho om daar een bijdrage te leveren aan de kwaliteit van leven 
van deze kinderen.”
 
Bij Els start het verhaal waarbij Pfizer, en in het bijzonder Hans en zijn 
collega’s, in the picture komen. ,,Els ging met Trang naar de tandarts 
om een kies te laten trekken. Maar omdat Trang een piepende adem-
haling had, wilde de tandarts dat ze eerst door een arts werd onder-
zocht. Els is daarop met haar naar het ziekenhuis gegaan, waar bleek 
dat zij een aangeboren hartafwijking heeft. Van de kindjes met Down 
heeft ruwweg de helft een aangeboren hartafwijking. Dit gaat vaak 
gepaard met een te hoge bloeddruk in de longslagader. Trang zou 
kunnen overlijden aan hart- of longfalen als er niet ingegre-
pen wordt… De chirurg kan wel opereren, maar volgens hem moet 
eerst het longprobleem opgelost worden. De hartoperatie wordt ver-
goed door de overheid, maar niet de medicatie die daarbij nodig is.”
 
Zo kwam Els bij Pfizer terecht. Hans: ,,Els heeft achterhaald wie in 
Nederland het geneesmiddel op de markt brengt… Dat verzoek is op 
22 december vorig jaar bij Pfizer in Nederland binnengekomen.  
Wij dachten onmiddellijk: het zou een fantastische kerstgedachte 
zijn hier te kunnen helpen! Wij wilden daar vól voor gaan. Just van 
‘Regulatory’, Nurçan van ‘Quality’ en Ronald van ‘Supply’ hadden 
de exercitie van ‘even een paar doosjes naar de andere kant van de 
wereld sturen’ al eens met Benefix voor een 4-jarige patiënt in  
Suriname met succes uitgevoerd. Ons eerste idee was: we leggen 
even een link met een collega in Vietnam en laten hen het sturen.”
 
Dit bleek op formele gronden niet mogelijk. ,,De werkzame stof van 
het voorgeschreven geneesmiddel is sildenafil. Dat is onder meer in 

Echt alles doen voor  
een patiënt!
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Nederland verkrijgbaar onder twee handelsnamen: Viagra en  
Revatio. Revatio is geregistreerd voor de behandeling van de indica-
tie waarvan bij Trang sprake was. Maar in Vietnam is sildenafil alleen 
geregistreerd onder Viagra, voor de behandeling van erectiele dis-
functie. Revatio is in Vietnam niet geregistreerd. Onze collega’s daar 
wilden wel helpen maar zagen zich geconfronteerd met interne 
richtlijnen die hen daarin belemmerden. Er was voor Revatio in Viet-
nam ook geen ‘Named Patient Program’ beschikbaar waarbinnen 
hulp wel mogelijk zou kunnen zijn.”
 
Maar Hans was vastberaden. Dus dacht hij verder… ,,We kunnen 
niet zomaar een doosje pillen naar een ander land sturen. Je hebt 
een lokale importvergunning en dergelijke nodig, maar het meest 
belangrijk is een aanvragende arts. Daarvoor had ik een lokale  
contactpersoon nodig. Els attendeerde mij op iemand die vroeger 
gewerkt had in het weeshuis: Thao. Zij komt daar nog steeds om 
goede werken te plegen. Thao spreekt voortreffelijk Engels. Zij  
verzorgde de contacten tussen het ziekenhuis en mij.” Maar een  
aanvraag bleek desondanks niet zo simpel. ,,De arts moest de  
vicepresident van de ziekenhuizenketen hierover benaderen en de 
officials van deze organisatie hadden geen ervaring met deze  
procedure. Dat hielp natuurlijk niet.” 

Inmiddels begon de tijd voor Trang te dringen, liet Thao Hans weten. 
Hans: ,,Ik had er zelfs over gedroomd dat we te laat waren…  
Ik dacht: dan maken we geld over naar Thao. Zij kan dan met het 
recept van de arts de medicatie kopen en aan Trang geven. Maar 
regelgeving binnen Pfizer staat het niet toe om zomaar geld over te 
maken naar een individu aan de andere kant van de wereld. Omdat 
wij een Amerikaans bedrijf zijn hebben we hier een procedure voor 
en met een onbekend iemand in Vietnam is dat per definitie lastig.” 

Zo kwam Hans op het idee om een stichting in Nederland als liaison 
in te schakelen. ,,In alle tegenslag die we ontmoet hadden, deed zich 
plots een positieve wending voor. Via Els kwam ik in contact met 
Wim Hink, voorzitter van de stichting EDA foundation die zich bezig-
houdt met onderwijs aan straatkinderen in Vietnam. De stichting 
bleek ooit begonnen in het weeshuis van Trang en bovendien:  
Wim Hink en Thao bleken elkaar daarvan te kennen!”

 
Hans vroeg de stichting of zij het geld wilde overmaken aan Thao. 
,,Dat wilde hij graag doen. Ik heb hiervoor intern een aanvraag ge-
daan voor het ‘Pfizer4All’ programma. Als collega’s zich persoonlijk 
maatschappelijk inzetten, kunnen ze dat aandragen. Pfizer draagt 
daar dan indien mogelijk aan mee. Er was nog wel een hobbel te ne-
men, want ik werk freelance en ben dus geen werknemer. Gelukkig is 
daar overheen gestapt. Binnen een half uur reageerden alle collega’s 
die verantwoordelijk zijn voor de uitvoering van dit programma  
zonder uitzondering positief! De behandeld arts had al een recept 
voorgeschreven. Met dat recept en het geld kon Thao de medicatie 
voor Trang kopen.”
 

Hoewel het nog steeds spannend is hoe Trang reageert op haar  
therapie, is Hans blij dat Pfizer in Nederland toch  de intentie van  
‘Patient First’ waar heeft kunnen maken. ,,We wilden het allemaal zo 
graag. Echt iedere collega zei: laat weten of ik kan helpen. Maar 
door onze eigen regels die er overigens echt niet voor niets zijn, lukte 
dat niet. Het was fantastisch om te zien dat zoveel collega’s betrok-
ken waren. Ik heb zovéél support gekregen!”
 
Thao houdt Hans op de hoogte hoe het met Trang gaat. Hans:  
,,Ze stuurt me regelmatig foto’s. Binnenkort beoordeelt de behande-
lend arts hoe Trang gereageerd heeft op deze therapie en besluit hij 
over de verder te volgen procedure. Op de laatste foto vond ik Trang 
er erg goed uitzien. Het blijft natuurlijk spannend. Zo’n kindje moet 
zo’n operatie uiteindelijk ook doorstaan. Het is voor mij een onverge-
telijke ervaring. Pfizer heeft het principe ‘Patients First’ hoog in haar 
doelstellingen. Meestal gaat dat over groepen patiënten. Die zijn 
anoniem. Kansen als deze krijgen we zelden. Je kunt écht iets voor 
een patiënt doen. Dat is heel dankbaar werk!”

Maatschappelijk
Pfizer

In alle tegenslag die we ontmoet  
hadden, deed zich plots een  
positieve wending voor.
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We worden allemaal steeds ouder 
door goede geneesmiddelen en 
goede zorg. Hart en vaatziekten zijn 
bijvoorbeeld sterk teruggedrongen. 
Daarmee komt dementie steeds  
meer als ziekte om de hoek kijken.
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Marina Bekkering‑Kievit zette een 
zorgvilla op in Wassenaar, toen ze 
tussen twee betrekkingen zat bij Pfi‑

zer. Ze ziet dit soort particuliere huizen als een 
toekomstbestendige oplossing voor de huidige 
maatschappelijke uitdaging om ouderen, die 
steeds meer met dementie te maken krijgen, on‑
der te brengen.

Het opzetten van de zorgvilla heeft Marina een onvergetelijke 
hands-on ervaring opgeleverd, waar ze met een warm gevoel op  
terugkijkt. ,,Iemand uit mijn netwerk vertelde dat hij dit ging doen. 
Ze zochten iemand die zowel met de aannemer kon praten als met 
notabelen uit Wassenaar. Daar vonden ze mij geschikt voor,” vertelt 
Marina. ,,Wat ik heb geleerd bij het opzetten van de zorgvilla, zou ik 
in de corporate wereld nooit hebben geleerd. Het daagt je uit om in 
totaal nieuwe materie te verdiepen en op een andere manier naar 
dingen te kijken. Je bent echt met de voeten in de klei. Het was een 
bijzondere leerervaring voor mezelf. Dit gun ik iedereen.” 

De zorgvilla springt in op de maatschappelijke uitdaging dat oudere 
mensen langer thuis moeten blijven wonen. ,,We worden allemaal 
steeds ouder door goede geneesmiddelen en goede zorg. Hart- en 
vaatziekte is bij mannen niet meer de voornaamste oorzaak van 
overlijden. Daardoor komt dementie steeds meer als ziekte om de 
hoek kijken. Het hele zorglandschap is veranderd. Mensen moeten 
langer thuis wonen. Ze moeten zelf zorg inkopen. Die zorg is vaak 
niet voldoende. Mensen vereenzamen meer, komen in een isole-
ment. Ze worden mentaal niet meer uitgedaagd. Daardoor kan de-
mentie versnellen.”

Vaak is er een situatie die ouderen versneld dwingt om naar een 
verpleegtehuis te gaan, bijvoorbeeld vanwege gevaar voor de om-
geving, vertelt Marina. ,,Daardoor komen mensen nog meer in een 
negatieve cirkel en raken ze snel verward. Als je het proces eerder 
kan inrichten, door ouderen bijvoorbeeld dagbesteding te bieden in 
een verpleeghuis, zie je dat dat proces beter verloopt. Dat ze eerder 
gewend zijn aan het verpleeghuis.”

De zorgvilla voor een dertigtal bewoners, die Marina hielp opzetten, 
speelde daar op meerdere manieren op in. ,,De kinderen kopen zorg 
in waarvan ze vertrouwen dat papa of mama gelukkig is. In de zorg-

Wij leven voor 
jouw gezondheid

villa boden we dagbesteding, waar ook mensen van buitenaf  
komen. Dat moet passen bij de interesse van de cliënt. De één houdt 
van koken, de ander van kunst, weer een ander van muziek. Vooral 
veel dames in de middelbare leeftijd willen iets aan zingeving doen. 
Dat hebben we bij elkaar gebracht door betaald vrijwilligerswerk 
aan te bieden. Deze dames worden daarmee dan ook de ambassa-
deurs van je zorgvilla.”

Marina nam ook andere beslissingen die de zorgvilla vorm hebben 
gegeven. ,,We moesten beslissen: ga je zelf koken of ga je inkopen 
bij een organisatie? We hebben besloten om zelf te koken. Dan krijg 
je met hele strenge hygiënerichtlijnen te maken. De inspectie is heel 
kritisch. Ook over het presenteren van voeding dachten we na. Als je 
het eten op een bord serveert met een gekleurde buitenrand,  
eten mensen beter. Dat is wetenschappelijk bewezen. Maar ik praat-
te ook met bouwvakkers over de afstand tussen het toilet en  
het bed, en met de raad van commissarissen over extrapolatie van 
het businessplan.”

Ze kijkt er met een warm gevoel op terug. ,,Ik heb het echt met 
heel veel plezier gedaan. Maar je wereld wordt in zo’n huis wel 
heel klein. Ik miste de dynamiek van het bedrijfsleven. Wel is het 
enorm fijn om te zien dat de bewoners er gelukkig zijn. Met veel 
meer aandacht en verpleegkundigen per bewoner. Het is een heel 
leuk restaurant geworden. Waar in het weekend lekkere taartjes 
worden geserveerd en waar lekkere wijn wordt geschonken  
met tapashapjes. Ook voor de familie is het daarom leuk om daar 
te zijn.“

Marina ziet dat dit soort zorgvilla’s een mogelijke oplossing zijn 
voor het onderbrengen van ouderen. ,,We worden allemaal ouder. 
Het idee om zo lang mogelijk zelfstandig te wonen is fijn, maar onze 
hele infrastructuur qua gemeenten met thuiszorg is verre van  
ideaal. Er is een grote belasting op mantelzorgers. Die zijn al over-
belast en kunnen daardoor een burn-out krijgen. We moeten naar 
een heel nieuw model. Er zijn steeds meer oudere mensen die steeds 
zieker worden. Vroeger was er in een verpleeghuis een mix van  
mensen qua ziektelast. Nu zijn daar alleen patiënten met een zeer 
hoge ziektelast. Het personeel van een verpleeghuis heeft al heel 
zwaar werk. Ik denk dat je steeds meer particuliere huizen gaat krij-
gen. Die qua kosten lager zitten dan het aanbod dat er nu is.  
Ook door de druk op snelle substitutie naar de eerste lijn en focus op 
ziekenhuisverplaatste zorg, in lijn met het hoofdlijnenakkoord,  
zullen er steeds andere zorginstellingen zijn.”

Ervaringen opzetten 
zorgvilla verrijken beeld 
over gezondheidszorg
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Samen werken 
aan een gezonder 
Nederland

Wij leven voor jouw gezondheid en welzijn

Dit doen we door onze innovatieve medicijnen, 
premium zelfzorgproducten en impactvolle samen-
werkingen. Dit is meer dan ons werk. Het is onze passie. 
Of het nu gaat om individuele zorg, veel voorkomende 
of juist erg zeldzame ziektes.

Onze expertise is het ontwikkelen van betekenisvolle 
en  vernieuwende geneesmiddelen, waaronder biosimilars 
 (patentloze biologische geneesmiddelen), en vaccins. 
We streven hierbij naar grensverleggende innovaties. 
Daarnaast bieden wij zelfzorg producten die aan 
gezondheid en welzijn kunnen bijdragen. 

Goede, constructieve samenwerking met alle andere 
partijen in de zorg is van cruciaal belang. Dit is de enige 
weg vooruit. We hebben elkaar nodig om de best mogelijke 
zorg te leveren.

Want samen kunnen we werken aan een zorgsysteem 
waar bij de toegevoegde waarde voor de patiënt 
centraal staat. En aan een zorgstelsel dat niet alleen 
toegankelijk en betaalbaar is maar ook duurzaam. Op 
die manier kunnen wij continu aan nieuwe, innovatieve 
geneesmiddelen en vaccins blijven werken tegen 
aandoeningen waar nu geen middel voor is of waar 
bestaande middelen niet goed genoeg zijn.
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