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Samenwerking met patiëntenorganisaties en ouderenbond gestart

Unie kbo geeft aan dat er onder ouderen 
die meerdere geneesmiddelen gebruiken veel 
vragen leven over gebruik, samenstelling, 
bijwerkingen maar ook vergoeding van 
geneesmiddelen.

Voorlichtingsmateriaal
Uit het contact met Unie kbo is naar voren 
gekomen dat informatie in lokale media, 
gecombineerd met regionale bijeenkomsten, 
een effectieve manier is om ouderen te 
bereiken. Unie kbo heeft in het hele land 
afdelingen die bijeenkomsten voor ouderen 
organiseren. Vanaf april 2015 kunnen deze 
afdelingen apothekers benaderen met het 
verzoek een presentatie te geven over veilig 
geneesmiddelgebruik voor ouderen.
Apothekers kunnen hiervoor presentatiema-
teriaal bij de knmp opvragen. Zo is er een 

brochure en een PowerPointpresentatie be-
schikbaar via knmp.nl/toolkit. Mocht er ook 
nog behoefte zijn aan informatie voor in de 
regionale media, dan biedt de afdeling com-
municatie graag ondersteuning.

Samenwerking
De relatie en samenwerking met patiënten-
verenigingen versterken, dat is een van de 
centrale speerpunten van de knmp voor 
2015. Daartoe zoekt de knmp contact met 
een aantal categorale patiëntenorganisaties 
en ouderenorganisaties. Zo weten we waar 
de behoefte ligt van de patiënt, en hoe we 
die optimale farmaceutische zorg kunnen 
bieden.  

unie kbo vraagt apothekers
voorlichting te geven
De knmp en de ouderenbond Unie kbo slaan de handen ineen om 
ouderen via regionale bijeenkomsten gericht te informeren over veilig 
medicijngebruik.

Presentatiemateriaal

Wanneer apothekers het verzoek krij
gen voorlichting te geven aan patiënten, 
kunnen zij presentatiemateriaal down
loaden via www.knmp.nl/toolkit. Als 
de apotheker zelf een presentatie wil 
geven bij een bijeenkomt voor ouderen 
ondersteunt de afdeling communicatie 
van de knmp hierin graag.
Ook voor meer mediaaandacht in de 
regio kan de apotheker contact opne
men met de knmp via een email naar 
communicatie@knmp.nl.
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Meer informatie?
Ga naar www.aurobindo.nl 
of bel 0800 - 0227050 (gratis)

Hoogste 
kwaliteitsnormen
“Het is voor ons vanzelf-

sprekend dat de locaties 

die onze geneesmiddelen 

produceren, voldoen aan de 

hoogste offi ciële kwaliteits-

normen en relevante Europese 

wet- en regelgeving,” geeft 

Jeroen Wolfrat, Business 

Manager Retail aan. “Ter 

plaatse worden dan ook 

strenge procedures gevolgd, om deze kwaliteit te kunnen 

waarborgen. Ook internationaal zijn kwaliteit en veiligheid 

steeds terugkerende onderwerpen in gesprekken met onze 

klanten. Daarom besteedt Aurobindo hieraan veel aandacht.”

Persoonlijke aandacht
Petro: “Naast die focus op kwaliteit en veiligheid vind ik het 

zeker zo belangrijk dat wij op kleinere schaal, met persoon-

lijke aandacht inspelen op wensen, vragen en behoeften 

vanuit de markt. Zodat Aurobindo is wat het graag wil zijn: 

een betrouwbare partner in gezondheidszorg.”

Aurobindo is een wereldwijd toonaangevend farma-
ceutisch bedrijf, gespecialiseerd in productontwikke-
ling. Met meer dan 10.000 medewerkers dragen wij 
in 125 landen bij aan hoogwaardige en betaalbare 
kwaliteit van zorg. Van R&D, productie tot en met 
verkoop, met een sterke focus op gezondheid en 
welzijn.

Kalman Petro, Managing 

Director Benelux, vertelt: 

“Op dit moment worden 

er nieuwe productie locaties 

en R&D centers gebouwd. 

Een investering met als 

achter liggend doel de ontwik-

keling van nieuwe producten 

voor de Europese markt. De 

focus van Aurobindo ligt op 

kosten effectieve ontwikkeling 

van genees middelen en op 

productiecapaciteit. Zo 

realiseren we een groeiend assortiment dat we tegen 

gunstige commerciële voorwaarden kunnen leveren.”

Jeroen Wolfrat, 
Business Manager Retail

Kalman Petro, Managing 
Director Benelux

(Advertorial)

AUROBINDO: UW BETROUWBARE 
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