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Deel uw media met 
de apotheker!
ALS UNIEKE SPELER IN DE FARMACEUTISCHE INDUSTRIE HECHT  
U VEEL BELANG AAN HET BEVORDEREN VAN EEN KWALITEITS
VOLLE FARMACEUTISCHE PATIËNTENZORG? U WILT UW MEDIA 
EN APOTHEEK- EN PATIËNTMATERIALEN SNEL EN EENVOUDIG 
DELEN MET DE APOTHEKER?  

by



Apothekers gebruiken graag ondersteunende media in de zorg voor hun patiënten. Beschikt u  
over apotheek- en patiëntmaterialen, media en ander divers informatiemateriaal?  
En bent u ervan overtuigd dat het delen van die informatie een meerwaarde betekent voor de 
apotheker én de patiënt? Laat u dan verbazen door de troeven van onze nieuwe dienst:  
Company Media Distribution (CMD) !

Voortaan kan u al uw ondersteunend materiaal bestemd voor apotheker en patiënt, kortom uw 
Company Media, delen in onze unieke webapplicatie, de Pharmaceutical Information Library (PhiL). 
Die tool is sinds de lancering in 2019 een onmisbare ondersteuning in de dagelijkse praktijk  
van de apotheker.

ONTMOET PHIL!
In een snel veranderende wereld met een 
overvloed aan informatie en waarin elke 
minuut telt, is alle tijdswinst welkom. Uw 
opzoekingswerk naar alle administratieve 
en wetenschappelijke gegevens over 
geneesmiddelen en andere farmaceutische 
producten, kan snel, eenvoudig én 
doeltreffend dankzij onze webapplicatie 
Pharmaceutical Information Library (PhiL)!  

Deel uw Company Media nu in PhiL! 

 
“Er werd de laatste jaren meermaals 
aangetoond dat goede farmaceutische 
zorg verlenen – en dus eerstelijns zorg
verlening bieden – door de apotheker, 
een belangrijk verschil kan maken voor 
de patiënt. Voor mij is de nieuwe service 
van APB, Company Media Distribution 
in PhiL, hierbij een onmisbaar hulp
middel. PhiL is bovendien een perfect 
vehikel om alle informatie materialen, 
en dit aan gepast aan het af te leveren 
farmaceutisch product, snel terug 
te vinden wanneer een patiënt in de 
apotheek met een specifieke zorg
vraag langskomt.”

Apotheker Joris Maesschalk  

Pharmaceutical  
Information Library

6162 unieke gebruikers in 2022



Deel uw Company Media met  
de apotheker:
• Brochures

• Folders en flyers

• Video’s

• Gebruiksinstructies

• Beslissingsbomen

•  Hyperlinks naar 
webinars, 
e-learnings of 
websites

• ...

Voordelen van uw Company 
Media in PhiL
→  Snel toegankelijk en overzichtelijk: de 

apotheker vindt uw Company Media in  
een paar muisklikken terug.

→  Kwaliteit: u steunt de apotheker in het 
verlenen van hoogwaardige  
farmaceutische zorg. 

→  Doeltreffend: via de apotheker bereikt  
u de patiënt snel en efficiënt.

→  Contact: de service is als het ware een 
digitaal contactpunt tussen de apotheker  
en de farmaceutische industrie. 

→  Bereik: via onze talrijke online en offline 
kanalen houden we het apothekerskorps 
steeds op de hoogte van elke toevoeging  
van uw (nieuwe) Company Media in PhiL.

“Sinds 2021 werkt Boehringer Ingelheim 
mee aan het project Company Media 
Distribution (CMD) van APB. Deze 
gloednieuwe service laat ons toe om 
onze patiënt en apotheekmaterialen 
te delen binnen PhiL, de unieke  
APBwebapplicatie. We zijn ervan 
overtuigd dat de CMDdienst kan uit
groeien tot een platform dat apothekers 
dagelijks gebruiken om hun 
communicatie met de patiënt te 
optimaliseren. Mijn verwachting is dat 
dit niet alleen de patiëntrelatie zal  
verbeteren tussen apotheker en patiënt, 
maar ook correct geneesmiddelen
gebruik en therapietrouw. Bovendien 
kan de apotheker de materialen na het 
gesprek meteen delen met de patiënt 
via email of print. De kwalitatieve en 
kwantitatieve parameters, die werden 
opgevolgd tijdens het pilootproject, 
toonden alleszins aan dat de apothekers 
onze materialen kunnen én willen 
gebruiken bij het toepassen van hun 
farmaceutische zorg.”

Sandy Van Kerckhoven,  
Head of Marketing and Customer 
Experience at Boehringer Ingelheim



Vragen? 
Wenst u meer informatie over deze 
service of een offerte op maat? 

Contacteer ons:

Pascal Dohrn 
Solutions Developer

 +32 (0)2 285 42 77
   +32 (0)497 59 14 99

Karin Haelvoet 
Solutions Development Manager

 +32 (0)2 285 42 71
   +32 (0)476 26 10 60

  solutions.apb.be

Meer informatie: solutions.apb.be

PRAKTISCH

Uw Company Media delen kan reeds vanaf  
€ 3600 (excl. btw) per productnaam/jaar  
voor 6 materialen.


