België, een strategisch belangrijke farmahub in Europa

Nieuwsbrief december 2015

In deze laatste Newsletter editie van het jaar, geven we u de ‘Farmacijfers – december
2015’ mee.
De cijfers tonen aan dat België een sterke speler is in Europa wat betreft het onderzoek,
de ontwikkeling, de productie en export van nieuwe en innovatieve geneesmiddelen. In
2016 willen we deze toppositie van België op peil houden, en zo mogelijk nog
versterken.
Maar op de eerste plaats wensen we jullie gelukkige feesten en een gezond nieuw jaar toe!.
Catherine Rutten
CEO van pharma.be

PERSBERICHT - FARMACIJFERS - DECEMBER 2015
België ontpopt zich hoe langer hoe meer tot één van de belangrijkse ‘biofarmaceutische
hubs’ van Europa.
Ons land is een aantrekkingspool in Europa voor investeringen in R&D van nieuwe
behandelingen, en heeft een sterke expertise op het vlak van klinische studies. De
productie en export van nieuwe vaccins en geneesmiddelen concentreert zich ook in
belangrijke mate in ons land.
Lees het persbericht
Raadpleeg de brochure ‘Farmacijfers’ (december 2015)

EFPIA HEALTH COLLABORATION AWARD 2015
Op de EFPIA Health Collaboration Summit 2015 zijn samenwerkingsprojecten tussen
patiëntenorganisaties,

de

gezondheidszorg

en

de

industrie

voorgesteld. Mieke

Goossens, Legal Counsel pharma.be, introduceerde het 'betransparent.be' platform,
terwijl Stefaan Fiers, Communications Director pharma.be, in de jury zetelde van de
1ste Health Collaboration Awards. Het Portugese 'COGWEB Network' won de Award.
Lees het volledige verslag
WIJ KIJKEN UIT NAAR 2016 !
50 jaar streven naar vooruitgang en innovatie,
50 jaar inzet voor patiënten,
50 jaar hoop op gezondheid,
… 50 jaar pharma.be
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