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5Het belang van geneesmiddelen binnen de gezondheidszorg

TBC, mazelen, kinkhoest; nog niet eens zo lang geleden gingen daar veel mensen 
aan dood. Dankzij vaccins en geneesmiddelen kunnen we ons wapenen tegen een groot 
aantal ziekteverwekkers. Met als gevolg dat we steeds ouder worden in relatief goede 
gezondheid. Ook zorgen geneesmiddelen ervoor dat mensen minder vaak en korter 
in het ziekenhuis liggen. Neem een maagzweer. Vroeger werd je daarvoor zes weken 
opgenomen, nu lost de huisarts het op met het uitschrijven van een recept. Ook allerlei 
vormen van kanker zijn steeds beter te behandelen. Maar we zijn er nog niet. Met nieuwe 
medicijnen en nieuwe toedieningsvormen krijgen patiënten met een nu nog ongenees-
lijke ziekte een kans en mensen met een chronische ziekte zicht op een beter bestaan. 

Nederland besteedt in vergelijking met andere West-Europese landen relatief weinig aan 
farmaceutische hulp: slechts 9,9%* van alle kosten van de gezondheidszorg. En dat terwijl 
medicijnen kunnen bijdragen aan een lager ziekteverzuim en ziekenhuisopnamen 
kunnen voorkomen. Er valt dus nog heel wat gezondheidswinst te behalen. 

*Bron: Stichting Farmaceutische Kerngetallen

bron: Rijksbegroting VWS 2008
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7De ontwikkeling van een nieuw geneesmiddel

12 jaar duurt het gemiddeld om van een werkzame stof een geneesmiddel te 
ontwikkelen. 

De eerste jaren gaan op aan onderzoek naar werkzame stoffen op moleculair •	
niveau: de preklinische fase.

Daarna volgt uitgebreid klinisch onderzoek: onderzoek naar de veiligheid van de •	
stof bij een kleine groep gezonde vrijwilligers. Vervolgens wordt de stof getest op een 
kleine groep patiënten en tot slot op honderden tot duizenden patiënten. 

Stemmen deze resultaten tot tevredenheid, dan wordt de registratieprocedure •	
opgestart zodat het geneesmiddel op de markt kan worden toegelaten.

De ontwikkelingskosten van één nieuw geneesmiddel bedragen gemiddeld één miljard 
euro. Slechts één op de 10.000 mogelijk interessante moleculen komt uiteindelijk als 
geneesmiddel op de markt. Dat betekent dus dat de farmaceutische bedrijven veel inves-
teren in geld, tijd, onderzoek en nieuwe technologieën.

Uitgaven aan R&D in de wereld door bedrijven in 2006
bron: The 2007 EU Industrial R&D Investment Scoreboard (EC)
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9Het belang van de geneesmiddelenindustrie

De geneesmiddelenindustrie bestaat uit een aantal beursgenoteerde, wereldwijde 
spelers en een aantal kleinere familiebedrijven. De top 20 zet jaarlijks ongeveer 250 
miljard euro om. Deze bedrijven zijn net zo groot als bijvoorbeeld Philips, maar zijn veel 
minder zichtbaar voor ons als consumenten omdat ze geen reclame mogen maken. 
Farmaceutische bedrijven zijn commerciële ondernemingen. Zij grijpen kansen waar ze 
zich voordoen en zijn steeds op zoek naar nieuwe geneesmiddelen. Al die onderzoeken 
vergen grote investeringen, die worden terugverdiend door patenten en octrooien.

Nieuwe geneesmiddelen...
...helpen wereldwijd vele miljoenen patiënten om hun ziekte te bestrijden of te •	

voorkomen.
...hebben een grote maatschappelijke waarde en verbeteren voor veel patiënten de •	

kwaliteit van leven.
...bieden artsen vele mogelijkheden om patiënten zo optimaal mogelijk te behan-•	

delen.
...zijn nodig om weer verder onderzoek te kunnen doen voor een verbetering van •	

de werking en het beperken van de bijwerkingen van geneesmiddelen.

Gevulde pijplijn
De kredietcrisis is vooralsnog van 
beperkte omvang binnen de farmaceu-
tische industrie. Een groter probleem 
is het patentverloop. De komende 
jaren lopen de patenten af van een 
aantal belangrijke geneesmiddelen. De 
consequentie daarvan is dat generieke, 
doorgaans goedkopere versies van het 
spécialité door andere bedrijven op de 
markt gebracht worden. De innovatieve 
industrie werkt hard om de pijplijn met 
nieuwe geneesmiddelen gevuld te 
houden. 

3. Het belang van de geneesmiddelenindustrie



11Het imago van de farmaceutische industrie

De farmaceutische industrie heeft haar imago niet bepaald mee.
“De industrie houdt onderzoeksgegevens achter.” •	
“Er wordt veel te veel geld aan marketing uitgegeven.” •	
“Artsen worden omgekocht met dure reisjes om bepaalde middelen voor te schrijven.” •	

Wij kennen de vooroordelen. Dit is echter een achterhaald beeld van de farmaceutische 
industrie. Omdat de farmaceutische industrie zich niet rechtstreeks mag richten tot het 
publiek, is zij terughoudend in haar communicatie. Dit in schril contrast met beleidsma-
kers die veel zendtijd krijgen. En dat geeft nogal eens een vertekend beeld. Brancheor-
ganisatie Nefarma onderhoudt intensieve contacten met media, overheden en andere 
betrokkenen en probeert binnen de wettelijke kaders continu het maatschappelijke 
belang van (innovatieve) geneesmiddelen aan het licht te brengen.

Positief
Eenmaal midden in de branche overheersen de positieve ervaringen. Veelbelovende 
onderzoeken, nieuwe innovatieve geneesmiddelen, patiënten die met behulp van 
medicijnen meer kwaliteit van leven hebben. Werken in de farmaceutische branche, dat 
gaat ergens over.

innovatie

Characteristics of innovation in pharmaceuticals

bron: OHE, 2004
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13Werken in de farmaceutische industrie... iets voor jou?

De farmaceutische industrie is onderdeel van een spanningsveld. De patiënt wil de 
beste zorg ongeacht de kosten. Overheid en verzekeraars houden zich bezig met de vraag 
hoe die zorg betaald moet worden. De farmaceutische industrie moet laveren tussen 
een redelijk prijsniveau dat recht doet aan de investeringen en de prijs die de politiek wil 
betalen. 

Dat betekent dat het belang van innovatieve geneesmiddelen voor de gezondheidszorg 
steeds naar alle spelers in de markt – zorgverzekeraars, politiek, artsen, specialisten, 
apothekers, patiëntenverenigingen – duidelijk gemaakt moet worden. Het onderbou-
wen van de kwaliteit van het product is het allerbelangrijkste. Geneesmiddelen onder 
de aandacht brengen is fundamenteel iets anders dan auto’s verkopen. Je zult met een 
ijzersterke onderbouwing moeten komen, gebaseerd op wetenschappelijke onderzoeken. 
Dat vraagt om creativiteit, daadkracht en communicatieve vermogens. 

Lastig? Soms.•	
Waardevol en uitdagend? Zeker!•	

Durf jij te werken in een economisch gezonde bedrijfstak waar je echt iets kunt 
betekenen? Denk dan eens aan de farmaceutische industrie.

bron: CBS, Voorburg/Heerlen, gebaseerd op SBI, code 244

Totale werkgelegenheid in farmaceutische industrie 
aantal personeelsleden, in absolute aantallen (voorlopig)
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2005

2004

5. Werken in de farmaceutische industrie... iets voor jou?



15Wat heb je nodig om in de farmaceutische industrie te werken?

Of je nu op zoek bent naar een commerciële functie of een medisch inhoudelijke 
functie; als starter kun je in de farmaceutische industrie prima terecht. Er is veel aandacht 
voor scholing en ontwikkeling, de arbeidsvoorwaarden zijn prima en de carrière-
kansen legio. Wat je gestudeerd hebt (HBO/WO) is minder belangrijk dan een positieve 
instelling en een gezonde werkhouding. 

Rayonmanager:
Resultaatgericht•	
Communicatief zeer vaardig•	
Zelfstandig en in een team kunnen werken•	
Netwerken•	

Clinical Research Associate/Datamanager:
Accuraat•	
Goede communicatieve vaardigheden•	
Zelfstandig en in een team werken•	
(Para)medische achtergrond is een pré•	

De farmaceutische industrie biedt een uitdagende werkomgeving. Omdat je continu te 
maken hebt met de laatste stand van de wetenschap is er veel aandacht voor scholing 
om een gelijkwaardige gesprekspartner te blijven voor een doorgaans kritische beroeps-
groep. Daarnaast werk je nauw samen met de andere disciplines binnen de organisatie en 
wordt er regelmatig een beroep op je gedaan voor beurzen en symposia. 

In de bijlage achterin vind je een aantal uitgebreide functieprofielen van startposities. 

6. Wat heb je nodig om in de farmaceutische industrie te werken?



17Wat zijn interessante carrièremogelijkheden?

De farmaceutische industrie kent een enorme diversiteit aan functies. Kenmerkend aan 
de branche zijn de goede doorgroeimogelijkheden, zowel nationaal als internationaal en 
zeker ook tussen de verschillende functiegroepen. 

Commerciële functies
Als rayonmanager doe je waardevolle ervaring op die je de kans geeft om verder door te 
groeien binnen commerciële- of marketingfuncties, zoals:

Specialistenbezoeker•	
Projectmanager•	
Salesmanager•	
Marketingmanager•	
Productmanager•	
Accountmanager•	

Medisch inhoudelijke functies
Ook binnen het klinisch onderzoek (of dat nu op een medische afdeling of bijvoorbeeld 
bij een research & development unit is) heb je volop carrièrekansen.
Je kunt dan denken aan posities als:

Clinical Project Leader •	
Medical Advisor•	
Drug Safety Officer•	
Registration Manager•	

In de bijlage achterin vind je een aantal uitgebreide functieprofielen.

7. Wat zijn interessante carrièremogelijkheden?



19Oriënteren en solliciteren

Wat ga je doen na je studie? Werken? Extra vakken volgen, stage lopen, ervaring in 
het buitenland opdoen? Tijdens je studie zijn er volop gelegenheden om je te oriënteren 
op je toekomst. Banenmarkten, symposia, sollicitatietrainingen en carrièredagen geven 
je een idee van de vele mogelijkheden. De wereld ligt voor je open, en dat is zowel een 
zegen als een schrikbeeld. Want welke kant moet je op? Een groot of een klein bedrijf? 
Marketing of sales? Nationaal of internationaal? De diepte in of juist heel breed? In de 
farmaceutische industrie kan het allemaal.

Je kunt natuurlijk op internet gaan zoeken naar farmaceutische bedrijven en een open 
sollicitatie sturen. Maar omdat farmaceutische bedrijven vooral achter de schermen actief 
zijn, is het lastig om vanachter je computer te bepalen welk bedrijf bij jou past en welke 
mogelijkheden er zijn. Een werving- & selectiebureau kan je hierbij helpen. Ze kennen de 
markt, weten wanneer er voor productintroducties nieuwe mensen nodig zijn en hebben 
het inzicht om kandidaten te koppelen aan de verschillende bedrijfsculturen. Zo krijgt je 
carrière een vliegende start.

Tip
Houd de spreekwoorde-
lijke spiegel voor en vraag 
je af:
-Wie ben ik?
-Wat kan ik?
-Wat wil ik? 

8. Oriënteren en solliciteren



21De rol en bijdrage van een werving & selectiebureau

Door samen met jou in kaart te brengen wat je ambities, competenties en 
mogelijkheden zijn, geeft een werving- & selectiebureau het beste advies voor jouw eer-
ste carrièrestappen. Je kunt een werving- & selectiebureau zien als je sparring partner tij-
dens de zoektocht naar de baan die bij jouw persoonlijkheid past. De consultant kijkt niet 
alleen naar je CV, maar ook naar wie jij bent. De consultant heeft de contacten in de markt 
en kan je introduceren bij een bedrijf dat bij jouw drijfveren aansluit. Succes verzekerd!

Wat kan een werving- & selectiebureau voor je betekenen?
Persoonlijk advies•	
Hulp bij het opstellen van je CV•	
Sollicitatie workshops•	
Voorbereiding op assessments•	
Oriëntatie trainingen•	
Stagebemiddeling•	
Traineeship en projectvacatures•	

Met meer dan 20 jaar ervaring is Smelt Human Capital de autoriteit binnen de (non) profit 
gezondheidszorg. Persoonlijk contact en advies op maat staan garant voor de juiste 
match. Onze consultants zijn ervaringsdeskundigen die afkomstig zijn uit het vakgebied. 
Ze kennen het verhaal achter het functieprofiel en laten zich leiden door wat het beste is 
voor de kandidaat én opdrachtgever. Het resultaat: succes op de lange termijn.
Nieuwsgierig? Kijk op onze website www.smelt.nl voor onze uitgebreide dienstverlening 
of bel 035-543 00 21 voor een afspraak met een consultant.

9. De rol en bijdrage van een werving & selectiebureau



23Bijlage: Functieprofielen commerciële functies

Functie Productmanager

Doel van de functie Verantwoordelijk voor de implementatie van de strat-
egie en het marketingplan rondom een geneesmid-
del of groep geneesmiddelen en de daar uit 
voortvloeiende marketing activiteiten.

Belangrijkste taken van de 
functie

1.Schrijven en uitvoeren van een strategisch market-
ingplan.
2. Initiëren en coördineren van marketing activiteiten
3. Presenteren voor en trainen van de buitendienst

Carrière perspectieven 1.Marketing Manager
2.Sales Manager
3.Medical Advisor

Minimale opleidingseisen HBO- of Academisch
Minimaal 3 jaar sales ervaring

Geadviseerde opleiding NIMA A/B/C
Belangrijke competenties Sterke persoonlijkheid

Aantoonbare marketing en sales successen
Overtuigingskracht intern en extern
Strategisch netwerken
Planning en organisatie
Creativiteit

Belangrijkste persoonlijke 
eigenschappen

Strategisch en analytisch denken
Conceptueel sterk
Inspirerend

Start salaris ongeveer 3000 - 3500 EUR
Aanvullende arbeidsvoor-
waarden

Auto, telefoon, laptop, eventueel 13e maand

Rayonmanager
ProductmanagerBijlage: Functieprofielen commerciële functies

Functie Rayonmanager

Doel van de functie In de functie van rayonmanager vertegenwoordig 
je de industrie, informeer en adviseer je de artsen, 
apothekers over de geneesmiddelen en/of medische 
hulpmiddelen.

Belangrijkste taken van de 
functie

1. Informatie verstrekken over geneesmiddelen en/of 
medische hulpmiddelen bij huisartsen en specialis-
ten.
2. Opbouwen en onderhouden van netwerk in jouw 
rayon.
3. Opstellen en uitvoeren van jouw rayonplan in lijn 
met de business doelstellingen.

Carrière perspectieven 1. Account Manager
2. Middelmanagement (sales/marketing)
3. Medical information manager (medisch)

Geadviseerde opleiding HBO of Academisch
Belangrijke competenties -Communicatieve vaardigheden

-Commercieel inzicht
-Netwerken
-Planmatig en resultaatgericht werken

Belangrijkste persoonlijke 
eigenschappen

-Representatief
-Initiatiefrijk
-Overtuigend 
-Doorzetter
-Goede contactuele eigenschappen

Start salaris ongeveer 2300 – 2500 EUR
Aanvullende arbeidsvoor-
waarden

Auto, telefoon, laptop, eventueel 13e maand, bonus



25Bijlage: Functieprofielen medisch inhoudelijke functies 1/2

Functie Datamanager

Doel van de functie Als Datamanager ben je verantwoordelijk voor de 
juiste verwerking van onderzoeksgegevens uit een 
klinische studie en bewaak je de kwaliteit van deze 
studiegegevens. Een Datamanager is al in het begin-
stadium nauw betrokken bij de klinische studie. 

Belangrijkste taken van de 
functie

1.  Het invoeren en verwerken van alle onderzoek-
gegevens van de klinische studies, zodat deze aan 
het eind van de studie gevalideerd en geanalyseerd 
kunnen worden.
2. Het betrokken zijn bij het opzetten van de database 
waarin alle data van de studie verzameld wordt.
3. Het ontwerpen van het Case Report Form (CRF). 
Een CRF is gebaseerd op het studieprotocol en hierin 
worden de juiste gegevens voor de studie verzameld 
door de onderzoekers.

Carrière perspectieven 1. Senior Datamanager
2. CRA

Minimale opleidingseisen HBO of Academisch
Het is een pre als je een Good Clinical Practice (GCP) 
training hebt gevolgd. 

Geadviseerde opleiding (Para) medische opleiding
Belangrijkste persoonlijke 
eigenschappen

Probleemoplossend vermogen
Accuraat
Integer
Analytisch

Start salaris ongeveer 2200 EUR
Aanvullende arbeidsvoor-
waarden

eventueel 13e maand

Clinical Research Associate (CRA)
Datamanager

Functie Clinical Research Associate (CRA)

Doel van de functie De belangrijkste taak van een CRA is het monitoren 
van klinische studies. Klinische studies zijn weten-
schappelijke onderzoeken naar de werkzaamheid 
(effectiviteit) en bijwerkingen (veiligheid) van een 
nieuw geneesmiddel of medische apparatuur door of 
voor een farmaceutisch bedrijf.

Belangrijke taken van de 
functie

 Het monitoren van klinische studies met als doel:

1. zorgdragen voor voldoende studiepopulatie van 
omvang in klinische studies.
2. toezicht houden op compleetheid en juistheid van 
de patiëntengegevens.
3. Het onderhouden van contacten met onder-
zoekers (artsen), het researchpersoneel (bijvoorbeeld 
verpleegkundigen), functieafdelingen binnen een 
ziekenhuis en andere derde partijen zoals bijvoor-
beeld een centraal laboratorium. 
4. Organiseren van de logistiek.

Carrière perspectieven 1. CRA Manager
2. Project Manager
3. Medical Advisor

Minimale opleidingseisen HBO of Academisch
Het is een pre als je een Good Clinical Practice (GCP) 
training hebt gevolgd. Deze training is verplicht om 
als CRA aan de slag te kunnen.

Geadviseerde opleiding (Para) medisch academische opleiding

Belangrijke persoonlijke 
eigenschappen

Accuraat
Communicatief vaardig 
Goede contactuele eigenschappen
Integer
Doorzettingsvermogen
Probleemoplossend vermogen
Zelfstarter 

Start salaris ongeveer 2200 - 2400 EUR

Aanvullende arbeidsvoor-
waarden

Auto, telefoon, laptop, eventueel 13e maand

Bijlage: Functieprofielen medisch inhoudelijke functies 1/2
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Functie Regulatory Affairs Specialist

Doel van de functie Opstellen van documentatie ten behoeve van 
registraties en vergoedingen van geneesmiddelen. 
Zorgdragen voor een juiste naleving van wet- en 
regelgeving rondom geneesmiddelen.

Belangrijkste taken van de 
functie

1. Ontwikkelen en vervaardigen van dossiers ten 
behoeve van het verkrijgen van vergoedingen.
2. Contacten met het College, voor het onderhouden 
van dossiers van de betreffende geneesmiddelen en 
belangrijke wijzigingen doorvoeren.  

Carrière perspectieven 1.Regulatory Affairs Manager
2.Internationaal

Minimale opleidingseisen Apotheker
Geadviseerde opleiding Farmacie/Biofarmaceutische wetenschappen
Belangrijke competenties
Belangrijkste persoonlijke 
eigenschappen

Analytisch
Nauwkeurig
Teamspeler

Start salaris ongeveer 2500 EUR
Aanvullende arbeidsvoor-
waarden

Auto, telefoon, laptop, eventueel 13e maand

Medical Information Officer
Regulatory Affairs Specialist

Functie Medical Information Officer

Doel van de functie Als Medical Information Officer ben je verant-
woordelijk voor de algehele medisch inhoudelijke 
informatievoorziening over een geneesmiddel of een 
groep geneesmiddelen.

Belangrijkste taken van de 
functie

1.Ondersteunen, informeren en adviseren van alle 
interne en externe contacten over therapieën en 
geneesmiddelen ontwikkeling.
2. Trainen van diverse medewerkers
3. Ondersteunen bij het opstellen van presentaties

Carrière perspectieven 1. Medical Advisor
2. Doorgroeien naar een commerciële functie 

Minimale opleidingseisen (para) medische opleiding
Belangrijkste competenties Goede contactuele eigenschappen

Communicatieve vaardigheden (woord / geschrift)
Analytisch vermogen
Relatiebouwer
Spin in het web
Integer
Beheersing Engelse taal

Start salaris ongeveer 2500 EUR
Aanvullende arbeidsvoor-
waarden

Auto, telefoon, laptop, eventueel 13e maand

Bijlage: Functieprofielen medisch inhoudelijke functies 2/2
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