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Na deze workshop¨weet u 

Wie Nutricia Advanced Medical Nutrition is 

 

Welke uitdagingen het hoofd zijn geboden 

 

Welke veranderingen doorgevoerd moesten worden 

 

Welke elementen een belangrijke bijdrage hebben geleverd 

 

Wat het resultaat van de veranderende aanpak is  



Ziekte gerelateerde ondervoeding 
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Als Nutricia niet ingrijpt zal haar haar groei stagneren en 

marktaandeel halveren 
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Nutricia kiest voor differentiatie. Wat doet de competitie? 

Cost leadership Differentiation 

Differentiation focus Cost focus 
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Low cost Differentiation 



De apotheker 

Mijn rol als apotheker (assistente):  
• Initiatie van kwetsbare ouderen middels pre screenen 
• Een professionele en betrouwbare adviseur 
• Waarborgen van  doelmatig gebruik door het stellen van 

de juiste vragen en het geven van goed advies 
• Het realiseren van lagere integrale zorgkosten in de 1e lijn 

Bron: Cegedim OneKey / CCI database 2014 / IMS  pharmacy classification 
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Een droom hebben, deze omzetten in concrete plannen, acties 

en doelstellingen met een heldere focus en de juiste mensen 

Product selling 
Conceptual selling             

(toegevoegde waarde) 

Intramurale focus Balans tussen intra- en extramuraal 

One size fits all competency 
framework 

Aangepaste TBV´s 

Solistisch werken over de afdelingen Een geïntegreerd commercieel plan 

Innovaties (producten en diensten) 

Reactieve houding Proactieve houding 

Focus op “productie” Focus op “productie middelen” 



Focus op omzetgroei in plaats van markt aandeel 
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