
HeT PARTNeRAANBod 
VAN PHARmA.Be 



Wat kan phaRma.BE BEtEkEnEn 
vOOR U?
pharma.be, de Algemene Vereniging van de Geneesmiddelenindus-
trie, vertegenwoordigt de belangen van de innovatieve (bio-) farmaceu-
tische industrie in België. de vereniging groepeert een 130-tal leden met 
een vestiging in België, die samen de ganse levenscyclus van het genees-
middel overspannen en zeer gediversifieerd zijn naar omvang: van lokale 
Kmo’s tot internationale farmaceutische groepen.

als erkende partner werkt pharma.be samen met Belgische besluitvormers, hun 
ondersteunende organisaties en de andere stakeholders (artsen, apothekers, on-
derzoekers, ziekenhuizen, mutualiteiten, …) in het Belgisch zorglandschap, aan 
een duurzaam zorgsysteem in België. pharma.be beschouwt het als haar missie 
bij te dragen aan de bevordering van betere gezondheidszorg door therapeuti-
sche innovatie te leveren in het domein van de geneesmiddelen voor humaan en 
diergeneeskundig gebruik. topprioriteit is dan ook dat de Belgische patiënt zo 
snel mogelijk kan beschikken over de “geneesmiddelen van morgen”, die voortko-
men uit Onderzoek en Ontwikkeling. 

WaaROm EEn paRtnERaanBOD?
de (bio-) farmaceutische kennis en het reglementerend kader evolueren 
snel en leiden tot groeiende complexiteit. Bijgevolg gaan pharma.be leden 
steeds vaker op zoek naar externe expertise bij dienstverleners, om op de 
laatste evoluties te kunnen inpikken. 

Om het contact en de interactie tussen leden en dienstverleners te bevorderen, 
bouwde pharma.be een modulair partneraanbod uit. naargelang de expertisege-
bieden waarin u als dienstverlener actief bent, kan u opteren voor verschillende 
partnerpakketten. Deze pakketten geven u enerzijds toegang tot up-to-date infor-
matie en anderzijds de mogelijkheid te interageren met farmaceutische bedrijven, 
zodat u samenwerkingsmogelijkheden kunt verkennen. Op deze manier wenst 
pharma.be een actieve gemeenschap te creëren, de uitwisseling en netwerking te 
stimuleren tussen haar leden en partners, en zo het Belgische biofarmaceutische 
ecosysteem verder uit te bouwen.



hEt mODUlaiRE paRtnERaanBOD van phaRma.BE
Als pharma.be partner kan u genieten van verschillende voordelen.

a. toegang tot informatie (via extranet)
pharma.be neemt verschillende initiatieven om relevante 
informatie en nieuwigheden met haar leden en partners te 
delen. het extranet is één van de instrumenten om dit te 
bewerkstelligen. pharma.be stelt een performant en sterk 
beveiligd extranet met een intuïtieve opbouw en vele per-
sonaliseerbare functionaliteiten ter beschikking van haar 
leden en partners. het extranet is opgebouwd uit verschil-
lende hoofdstukken (blocks). als partner kan u ervoor op-
teren in te schrijven voor het volledige informatie-aanbod 
of enkel voor die (combinatie van) specifieke hoofdstukken 
die essentieel zijn in het kader van uw activiteiten binnen 
de farmasector. 

De aangeboden informatiepakketten, bestaande uit één of 
meerdere hoofdstukken, zijn:

1. Specifieke informatiepakketten
Wanneer u inschrijft op één of meerdere specifieke 
pakket(ten) heeft u toegang tot alle relevante informatie 
op het pharma.be extranet en ontvangt u de gepersonali-
seerde nieuwsbrieven, waardoor u op proactieve wijze op 
de hoogte wordt gehouden van de laatste nieuwigheden. U 
kan apart of gecombineerd inschrijven voor deze pakketten. 

•	 Pakket “ReGeLGeVING”

Dit pakket bevat de informatie over alle regelgeving 
met betrekking tot de hele levenscyclus van genees-
middelen (inclusief pre- en postregistratie), evenals de 
geneesmiddelen met een speciaal statuut (biologische 
geneesmiddelen, pediatrische geneesmiddelen, wees-
geneesmiddelen, kruidengeneesmiddelen, advanced 

therapies). Bijzondere aandacht gaat uit naar een do-
mein waarin België zeer sterk staat, met name ‘klinische 
studies’. 

•	 Pakket “ToeGANG ToT de mARKT - ZIeKeNHUIZeN”

Dit pakket omvat informatie over prijzen van geneesmid-
delen, de terugbetaling van geneesmiddelen, remunera-
tie van apothekers, individuele medicatievoorbereiding 
(imv) en een specifiek luik rond ziekenhuizen (openbare 
aanbestedingen, …). 

•	 Pakket “PUBLIC AFFAIRS” en “JURIdISCH - 
eTHIeK & ComPLIANCe” 

Dit pakket geeft u toegang tot alle informatie gerelateerd 
aan juridische actualiteiten met betrekking tot genees-
middelen, inclusief wetgeving rond reclame & voorlich-
ting, en voorschriften op vlak van ethiek en compliance. 



Bovendien bundelt dit pakket een diversiteit aan informa-
tie zoals pharma.be publicaties (persberichten, brochures, 
evenementen, …), publicaties van de relevante overheids-
instanties (FaGG, RiZiv, kCE, …), relevante budget- en 
marktontwikkelingen en onderwerpen met betrekking tot 
maatschappelijke verantwoordelijkheid, zoals leefmilieu 
en het goed gebruik van geneesmiddelen.

•	 Pakket “ANImAL HeALTH”

Dit pakket geeft u toegang tot alle informatie met be-
trekking tot dierenwelzijn en –geneeskunde voor nuts- 
en gezelschapsdieren. 

2. overkoepelende informatiepakketten
Ongeacht op welk(e) pakket(ten) u inschrijft als partner, 
verleent pharma.be u eveneens toegang tot een aantal 
overkoepelende informatiepakketten. 

Deze informatiepakketten zijn o.a. “Financiële informa-
tie”, “Feiten & cijfers” en “Informatie over pharma.be”.

B.  visibiliteit op de website en het 
extranet van pharma.be (optioneel)

indien de pharma.be partner dit wenst, wordt deze met zijn 
logo, een korte omschrijving van zijn diensten en link naar 
zijn website voorgesteld op de partnerpagina van de web-
site en het extranet van pharma.be.

C.  Deelname aan evenementen 
(waaronder informatiesessies)

U kunt als partner deelnemen aan een selectie van eve-
nementen (waaronder informatiesessies) waar nieuwe in-
zichten, kennis en trends inzake alle facetten van het (bio-) 
farmaceutisch ecosysteem worden gedeeld en waar u de 
mogelijkheid heeft tot interactie met alle relevante stake-
holders en key opinion leaders.

D.  mogelijkheid tot het 
onderschrijven van een 
sponsorovereenkomst

pharma.be biedt u als partner de mogelijkheid in te tekenen 
op een ad hoc sponsorovereenkomst voor een selectie van 
evenementen. naargelang het specifieke sponsorpakket 
kan u genieten van visibiliteit (op de uitnodiging, conferen-
ce bag, …) en/of een inhoudelijke bijdrage leveren (naarge-
lang uw expertise inzake het betrokken thema). 

E.  mogelijkheid tot inhoudelijke 
bijdrage aan pharmacademy

pharma.be biedt zijn leden een uniek aanbod van trainings-
modules rond actuele thema’s in de biofarmaceutische 
sector. als partner bieden wij u de mogelijkheid de rol van 
trainer op te nemen voor de trainingsmodules binnen uw 
specialisatie(s), zodat u uw bedrijf en uw expertise kunt 
aanprijzen. het overzicht van trainingsmodules wordt elk 
jaar door pharma.be vastgelegd.

F.  U maakt deel uit van de ruimere 
pharma.be gemeenschap

De pharma.be gemeenschap is een groeiend platform waar-
op farmaceutische bedrijven en dienstverlenende partners 
elkaar vinden, ter versterking van het bloeiende biofarma-
ceutische ecosysteem in ons land.



Bij elk partnerpakket kun-
nen extra logins aangekocht 
worden aan € 125 EURO per 
login. 

Bij aankoop van 10 additi-
onele logins bovenop deze 
inbegrepen in uw partner-
pakket bedraagt de kostprijs 
€ 100 per login. 

JaaRtaRiEvEn paRtnERpakkEttEn

Partner package  
€ 3500 ex BTW 
per jaar

Dit pakket houdt in:

•  Toegang tot 1 speci-
fiek extranet informa-
tiepakket naar keuze 
+ de overkoepelende 
extranet informatie-
pakketten

• 2 logins extranet

•  Toegang tot minimaal 
4 evenementen (waar-
onder informatieses-
sies) met maximaal 2 
personen 

Partner package 
€ 5500 ex BTW 
per jaar

Dit pakket houdt in:

•  Toegang tot 2 specifie-
ke extranet informatie-
pakketten naar keuze 
+ de overkoepelende 
informatiepakketten

• 3 logins extranet

•  Toegang tot minimaal 
4 evenementen (waar-
onder informatieses-
sies) met maximaal 2 
personen

Partner package 
€ 6500 ex BTW 
per jaar

Dit pakket houdt in:

•  Toegang tot 3 specifie-
ke extranet informatie-
pakketten naar keuze 
+ de overkoepelende 
informatiepakketten

• 4 logins extranet

•  Toegang tot minimaal 
4 evenementen (waar-
onder informatieses-
sies) met maximaal 2 
personen 

Partner package  
€ 7500 ex BTW 
per jaar

Dit pakket houdt in:

•  Toegang tot de 4 
extranet informatie-
pakketten + de over-
koepelende informa-
tiepakketten

• 5 logins extranet

•  Toegang tot minimaal 
4 evenementen (waar-
onder informatieses-
sies) met maximaal 2 
personen

1 2 3 4

inschrijven voor een partnerpakket
Om partner te worden van pharma.be dient u volgende stappen te doorlopen:

➜  Vul de “Request for partnership” in, met aanduiding van de door u 
gewenste informatiepakketten, en bezorg deze aan partner@pharma.be

➜ Uw aanvraag wordt zo snel mogelijk behandeld 

➜  Bij aanvaarding van uw aanvraag, ontvangt u uw “Partnership agreement” 
ter ondertekening, samen met uw factuur

➜  Na ontvangst van de ondertekende overeenkomst wordt uw 
partnerpakket onmiddellijk geactiveerd

http://www.pharma.be/newsitem.aspx?nid=5314


voor meer informatie betreffende het modulair pharma.be partnermodel, 
neem contact op met 

Ann Adriaensen

Secretaris-generaal 

aa@pharma.be

T 02 661 91 34

Schrijf nu in op  
uw partnerpakket!

klik hier voor de ‘Request for partnership’ 
en stuur ze ons vandaag nog terug.

We hopen u talrijk te mogen verwelkomen.
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http://www.pharma.be/nl/component/content/article/2-dutch/165-het-partneraanbod-van-pharma-be.html

