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Vraag je jezelf wel eens af

Wij hebben de antwoorden

• Waar worden medicijnen eigenlijk 
gemaakt en door wie?

• Waarom is het ene medicijn heel duur en 
het andere juist heel goedkoop?

• Wat zijn ‘merkloze’ medicijnen en 
verschillen zij onderling?

• Hoe wordt de kwaliteit van onze 
medicijnen geborgd en hoe werkt GMP in 
praktijk?

• Hoe zit een registratiedossier in elkaar?
• Hoe belangrijk is duurzaamheid en 

verantwoordelijke productie in de 
farmaceutische industrie?

Wil je meer te weten komen over 
de farmaceutische industrie, hoe de 
waardeketen van geneesmiddelen er uitziet, 
hoe de kwaliteit van onze medicijnen geborgd 
wordt en wat er komt kijken bij de productie 
van geneesmiddelen?

Schrijf je dan in voor onze Clinic: 
Medicijnproductie in bedrijf – van ingrediënt 
tot patiënt.

Kijk op www.innogenerics.com

Meer over InnoGenerics?



Over InnoGenerics

InnoGenerics is er trots op om als grote 
Nederlandse generieke medicijnenfabrikant 
alles te doen om patiënten sterker of beter 
te maken. Wij doen dit door kwalitatief 
hoogwaardige medicijnen en diensten aan 
te bieden aan onze klanten. Onze waarden 
Kwaliteit, Betrouwbaarheid, Duurzaamheid 
en Innovatie vormen ons kompas om ons 
doel te bereiken.

Gevestigd op het Leiden Bio Science Park 
(LBSP) in Nederland maken wij een scala 
aan belangrijke generieke medicijnen in 
tabletvorm zoals bijvoorbeeld pijnstillers, 
anti-epileptica, kalmeringsmiddelen, 
antidepressiva en medicijnen tegen hart- en 
vaatziektes. Onze fabriek ligt op loopafstand 
van het Leiden Universitair Medisch Centrum 
(LUMC) en wordt omringd door innovatieve, 
internationale farmaceutische bedrijven. 
Vanuit hier volgen wij ons doel om op grote 
schaal belangrijke generieke medicijnen 
beschikbaar te maken, de leveringszekerheid 
van generieke medicijnen te verbeteren en 
kennis te behouden. 

Tegelijkertijd zijn wij geïnspireerd om 
samen met onze partners te investeren in 
innovatieve concepten om tot (nog) betere 
oplossingen te komen die patiënten sterker 
of beter maken. Nu en in de toekomst.



Over de Clinic

Tijdens onze Clinic van een halve dag 
kom je meer te weten over het speelveld 
van de farmaceutische industrie. Je leert 
hoe GMP (Good Manufacturing Practices) 
in de praktijk werkt en welke informatie 
er nodig is om een geneesmiddel te 
registreren. Geneesmiddelen mogen 
namelijk pas na volledige registratie op de 
markt worden gebracht, terwijl wijzigingen 
(aan bijvoorbeeld het dossier of tijdens 
de productie) onderhevig zijn aan strikte 
regelgeving en controles. Het programma 
wordt afgesloten met een rondleiding 
door onze fabriek, het magazijn en het 
laboratorium waardoor je een goed beeld 
krijgt van hoe onze medicijnen volgens GMP-
richtlijnen worden gemaakt.

Voor wie is de Clinic

Studeer jij farmacie of biofarmaceutische 
wetenschappen aan een van de 
Universiteiten van Nederland, of volg je de 
opleiding laboratorium technieken aan het 
middelbaar of hoger laboratorium-onderwijs? 
Ben jij werkzaam als (ziekenhuis-) apotheker 
of klinisch farmacoloog? En wil je meer 
te weten komen over wat er zich afspeelt 
tussen ingrediënt en patiënt? Dan is deze 
Clinic iets voor jou. Natuurlijk zijn ook andere 
studenten en beroepsgroepen welkom. 

Ben je nieuwsgierig geworden naar onze 
Clinic, kijk op onze website en meld je aan. 



De farmaceutische industrie 
in vogelvlucht

Agenda

Kwaliteitsborging  
GMP in bedrijf

Geneesmiddelenregistraties 
Wat komt daar bij kijken?

Rondleiding 
Van ingrediënt tot vrijgave

Productie en Verpakking

Laboratorium

Magazijn

Scan de QR code of 
kijk op onze website
www.innogenerics.com

Aanmelden  
voor de clinic?
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Naast onze Clinic biedt InnoGenerics de 
mogelijkheid aan studenten om stage te 
lopen binnen ons bedrijf. Uiteraard zijn de 
mogelijkheden hiervoor beperkt. Als je 
geïnteresseerd bent, dan doen wij graag 
ons best om een passende stage voor je te 
vinden binnen InnoGenerics. 

Dit geldt zowel voor universitair studenten 
farmacie, biomedische wetenschappen en 
voor studenten laboratorium technieken.

Heb je interesse in een stage bij 
InnoGenerics? Neem dan contact op met je 
stagebegeleider vanuit je opleiding of laat 
het ons weten via info@innogenerics.com.


