
www.pluripharm.nl

Pluripharm is een onafhankelijke volgesorteerde  
farmaceutische groothandel met een breed  
servicepakket. Bij ons staat de apotheker  
centraal, van openbaar tot poliklinisch- en  
ziekenhuisapotheker. 



Pluripharm

Pluripharm Groep is in de afgelopen 35 jaar
uitgegroeid tot een landelijke speler met een 
volledig aanbod van producten en diensten.

Pluripharm is de afgelopen 35 jaar doorgegroeid tot een onafhankelijke volgesorteerde farmaceutische
groothandel met een breed servicepakket voor de ondernemende apotheker. Bij ons staat de apotheker
centraal, van openbaar tot poliklinisch- en ziekenhuisapotheker. Makkelijk gezegd? Natuurlijk. Wij voeren
deze belofte ook consequent door. U kunt bij Pluripharm niet alleen terecht voor een breed assortiment
met een hoge beschikbaarheid, maar we zijn ook flexibel en denken graag met u mee.

Pluripharm is de groothandel met de allerlaagste kosten tegen een maximaal rendement. Daar zijn we
trots op. Inkoopvoordelen worden maandelijks met u verrekend, doordat onze processen efficiënt op
elkaar zijn afgestemd. Als organisatie hebben we alle functies en vaardigheden onder één dak, zodat we
ons snel kunnen aanpassen aan toekomstige ontwikkelingen en blijvend van waarde voor u zijn. U kunt
hierbij ook denken aan PACT, het onderhandelingscollectief voor zelfstandige apotheken, of het 
Beleggingsfonds ‘PharmaConnect’ waarmee we apothekers helpen in de overdracht van hun apotheek 
naar (vaak) de volgende generatie.

Organisatie

Pluripack
-  Innovatieve 

oplossingen voor uw 
receptafhandeling: 
Central Filling en 
Baxtering.

Pluriplus
-  Ondersteuning van 

uw professionele 
zorgverlening  
en rendementsverbetering 
in uw apotheek.

Pluripharm Direct
-  Het landelijk direct 

kanaal voor medische 
hulpmiddelen.

Distrimed
-  Groothandel ziekenhuizen 

en poliklinische 
apotheken.

Pact
-  Onafhankelijk 

apothekerscollectief 
voor goede zorg en 
contractering.

PharmaConnect
-  Apotheekfonds. 

Ondersteuning bij 
apotheekoverdracht.

Extramuraal
Overzichtelijk: medicatierollen
In uw apotheek komt de klant altijd op de  

eerste plaats. Hoe meer aandacht uw team aan 
patiënten kan besteden, hoe beter het is.  

Pluripharm ontzorgt u in uw bedrijfsvoering.  
Samen trekken we op voor zelfstandig succes.

Alle medicatierollen in huis, precies afgemeten naar de (dagelijkse) behoefte en het innamemoment; 
voor patiënten kan het een hele geruststelling zijn. Het maakt de geneesmiddelinname overzichtelijk. 
Met de medicatierollen van Pluripack maken wij dit mogelijk. Baxtering is afgestemd op de individuele 
patiënt en staat garant voor een snelle en foutloze geneesmiddelendistributie.

Pluripack baxteren biedt onder andere de volgende mogelijkheden:
• Multi-dose medicatierollen
• De mogelijkheid van halve tabletten
• Vakantierollen
 
Pluripack biedt baxtering aan vanuit haar locatie in Breda. Pluripack Breda is DEKRA gecertificeerd  
volgens ISO 9001-2015. Levering van de medicatierollen vindt altijd plaats via de apotheek. De apotheek 
is en blijft verantwoordelijk voor de verstrekking van de juiste geneesmiddelen aan de juiste patiënt.

Pluripharm
-  Volgesorteerde onafhankelijke groothandel tegen de 

scherpste prijzen met een breed assortiment.



Het gemak van Central Filling

Pakken, plakken en verpakken; het gereedmaken 
van geneesmiddelen per patiënt is een 

tijdrovende bezigheid. Natuurlijk is het een van de 
primaire taken van de apotheek, maar u wilt liever 

meer aandacht besteden aan de farmaceutische 
zorg. De oplossing? Central Filling van Pluripack.

Pluripharm heeft alle mogelijkheden van de moderne 
automatisering en robotisering aangegrepen om de logistiek 

van de receptverwerking grootschalig op patiëntniveau te laten 
plaatsvinden. Central Filling heet dit proces. Dienstverlening en 

efficiency gaan hierbij hand in hand. Heeft u een receptaanvraag? 
Met het volledige groothandelsassortiment tot uw beschikking 

grijpt u vrijwel nooit mis.

De voordelen van Central Filling zijn:
• Nog lagere foutmarge in de uitgifte
• Kostenreductie en betere planning door voorspelbare resultaten
•  Afname voorraad en minder voorraadwaarde  
(eenmalige liquiditeitstoename en minder financieel risico)

• Meer fysieke ruimte in uw apotheek
• Tevens geschikt als tijdelijke oplossing
• Een volledige koppeling met elk AIS

Apotheekondersteuning

Als onafhankelijk apotheker wilt u onder eigen 
naam de best denkbare farmaceutische zorg 
verlenen. Samen met uw apotheekteam bent u in 
staat een hoog niveau te bereiken, zeker wanneer 
u gericht ondersteund wordt. Met Pluriplus van 
Pluripharm laat u patiënten voelen wat voor hen 
het allerbelangrijkste is: dat zij bij uw apotheek in 
goede handen zijn.

Pluriplus 

Pluriplus verzorgt de ondersteuning voor het onderhandelingscollectief Pact dat namens zelfstandige 
openbaar apothekers contractafspraken maakt met zorgverzekeraars.
 
Apothekers zetten zich dagelijks in voor een goed geneesmiddelengebruik, medicatieveiligheid, 
therapietrouw en farmaceutische doelmatigheid. Pluriplus zorgt voor meer overzicht en diepgang met 
geavanceerde ICT-toepassingen zoals de Nexus Medicatie Check en de Zorgstraat.
 
Op basis van de actuele beroepsrichtlijnen en de laatste wetenschappelijke inzichten screent Nexus 
Medicatie Check uw patiënten dagelijks op geneesmiddel gerelateerde problemen en verbeterpunten. 
De intuïtieve menu’s helpen u gericht bij het nemen en vastleggen van de juiste zorginterventies. 
Efficiënt en effectief. Tegelijk maakt u zo uw inspanningen en resultaten meetbaar en zichtbaar voor 
artsen, zorgverzekeraars en geneesmiddelenleveranciers.

De Zorgstraat
De Zorgstraat is een eHealth toepassing die uw interactie en communicatie met uw patiënten versterkt. 
Met schriftelijke informatie en instructievideo’s ondersteunt u de eerste en tweede uitgiftebegeleiding 
in de apotheek en bevordert u de motivatie en therapietrouw van de patiënt. Met digitale 
patiëntenvragenlijsten registreert u persoonlijke patiëntervaringen die u vervolgens systematisch kunt 
benutten voor het verder verbeteren van uw farmaceutische patiëntenzorg.
 
Verder heeft Pluriplus collectieve kortingsafspraken met betrekking tot zorg- en servicemodules, 
software, managementtools, coaching en training.

Als onafhankelijk apotheker heeft u de regie over uw apotheekpraktijk.  
Dagelijks heeft u duizend-en-een dingen te doen. Met MijnPluripharm schakelt u snel.  
Dit persoonlijke klantportaal biedt toegang tot een breed scala aan online diensten die 
erop gericht zijn om uw professionele leven makkelijker te maken en de administratieve 
belasting te verlichten.



Direct medische  
hulpmiddelen leveren

Iemand die diabetes heeft, last heeft van  
incontinentie of aangewezen is op een stoma 
heeft op constante basis specifieke medische 

hulpmiddelen nodig, soms ook acuut.  
Als apotheker bent u daar met Pluripharm Direct 

op voorbereid.

Apotheekfonds PharmaConnect

Heden en toekomst
Het kan hierbij gaan om een overname, een nieuwe vestiging of een andere samenwerkingsvorm.  
De overdracht is volledig of gedeeltelijk, ineens of geleidelijk. Kortom, als apotheker die het stokje wil 
overdragen staat u er niet alleen voor. PharmaConnect verbindt generaties, professionals en heden en 
toekomst met elkaar.

Zorgverzekeraars stellen steeds hogere eisen aan de aanbieders van medische hulpmiddelen. 
Tegelijkertijd worden de declaratieprocessen ingewikkelder. Toch wilt u als apotheker uw patiënten 
een compleet zorgaanbod bieden en voorkomen dat de zorg versnippert. In Pluripharm Direct heeft 
u een partner voor de levering van medische producten op het gebied van diabetes, incontinentie, 
stoma, wondverzorging en medische voeding. Daarbij voldoet u geheel aan de richtlijnen van de 
zorgverzekeraar. U levert zelf aan de patiënt of laat dat over aan Pluripharm Direct.

Lees meer op: www.pluripharm-direct.nl

Apotheekfonds PharmaConnect (APC) heeft als doel om de  
continuïteit van de onafhankelijke openbare apotheek zeker te 
stellen. Dit vanuit de gedachte dat zelfstandig ondernemers  
veelal gedreven dienstverleners zijn, bijna altijd een hechte  
band hebben met de regio waarin de apotheek zich bevindt,  
en daarom over de beste lokale netwerken beschikken.

Lees meer op: www.pharmaconnect.nl

Intramuraal

Ziekenhuis en poliklinische apotheken spelen een 
centrale rol in de geneesmiddelvoorziening binnen 
en buiten de muren van een ziekenhuis. Om in  
zo’n dynamische en complexe omgeving optimale 
service te bieden, wilt u niet alleen terug kunnen 
vallen op een breed geneesmiddelassortiment, 
maar stelt u ook prijs op logistieke, financieel- 
economische en vakinhoudelijke steun.  
Met Pluripharm bent u verzekerd van beiden.

Distrimed, de ziekenhuistak van Pluripharm, sluit twee werelden 
aan elkaar aan, namelijk de belevering van openbare apotheken en 
ziekenhuizen vanuit een ijzersterke groothandelspositie. Daarmee wordt 
een breed geneesmiddelenaanbod gecreëerd.
Uw behoeften zijn leidend bij het bepalen van ons voorraadassortiment. 
Dat betekent dat wij alle (farmaceutische) producten leveren waarvan 
mag worden verwacht dat deze via een ziekenhuis of poliklinische 
apotheek verstrekt worden. Daaronder ook een gevarieerd scala aan 
generieke labels, EAV verpakkingen en parallelimport producten. Wij 
begrijpen immers dat u het maximale aan farmaceutische zorg uit uw 
budget wilt halen.

Mijn Pluripharm

Als onafhankelijk apotheker houdt u graag de regie over uw apotheek. 
Dagelijks heeft u duizend-en-een dingen te doen. Met MijnPluripharm 
schakelt u snel. Dit persoonlijke klantportaal biedt toegang tot een breed 
scala aan online diensten die erop gericht zijn om uw professionele leven 
makkelijker te maken en de administratieve belasting te verlichten.

Via MijnPluripharm kunt u zelf:
• Uw orders afhandelen
• Uw actieregels (orderregels waarmee iets aan de hand is) afhandelen
• Uw nazendingen of wijzigingen hierin afhandelen
• Snel medicijnen substitueren
• Retouren en fouten aanmelden
• Opiaten online afmelden en opiaatbrieven downloaden
• Historische data en eindrapportages downloaden



Pluripharm Groep
Phoenixstraat 21
1812 PP Alkmaar 

info@pluripharm.nl 
www.pluripharm.nl

072 303 43 10

Pluripharm Groep is de dienstverlener voor zelfstandig openbare apotheken,  
poliklinische apotheken en ziekenhuizen.  


