
Wie zijn wij?
Geneesmiddelen zijn een groot goed en een noodzakelijk kwaad. Ze maken mensen

gezonder maar kunnen ook voor problemen zorgen. Om ervoor te zorgen dat iedereen

goede en veilige geneesmiddelen krijgt, is goede kennis over het gebruiken, voorschrijven

en afleveren van medicijnen essentieel. Stichting Instituut voor Verantwoord

Medicijngebruik (IVM) is al bijna twintig jaar dé plek waar deze kennis te vinden is. Wij zijn

gespecialiseerd in het verspreiden van informatie en effectieve oplossingen voor een goed,

veilig en betaalbaar medicijngebruik. Het IVM verspreidt farmaceutische kennis om de

farmaceutische zorg, het voorschrijfgedrag en de medicatieveiligheid te verbeteren. Dit is

kennis in de vorm van praktijkgerichte adviezen en oplossingen. Vandaar ook onze slogan:

Thuis in de praktijk.

Voor wie werken wij?
Bij het IVM werken adviseurs die het veld door en door kennen: artsen, apothekers, andere

medische professionals en experts op het gebied van medicatieprocessen. Onze organisatie

wordt in het zorgveld gezien als een onafhankelijke en neutrale partij. We voeren

opdrachten uit vanuit een maatschappelijk perspectief en zonder commercieel of

beroepsbelang. Het ministerie van Volksgezondheid, zorgaanbieders, zorgverzekeraars,

zorginstellingen, patiëntenverenigingen en beroepsorganisaties zijn belangrijke afnemers

van onze producten en diensten. We werken samen met internationale organisaties zoals

Healthy Skepticism International (HSI) en de World Health Organisation (WHO).

Wat bieden wij?
Het IVM is veelzijdig, innovatief en geeft advies waarmee men direct in de praktijk verder

kan. De klant, en diegenen voor wie de klant zorgt, staan voor ons centraal. Wij bieden

onze klanten een groot aanbod producten en diensten op het gebied van: 

Thuis in de praktijk



We monitoren het voorschrijfgedrag van
artsen en maken het voor artsen

inzichtelijk. 

We ontwikkelen folders, brochures en
websites met patiëntenvoorlichting en

voeren publiekscampagnes uit. 

We ontwikkelen werkmaterialen om het
farmacotherapeutisch overleg (FTO) voor
huisartsen en apothekers inhoud te geven

en helpen bij het verbeteren van de
kwaliteit dit overleg.

Het IVM heeft een breed scholings-
aanbod waarmee zorgverleners hun
kennis op het gebied van medicijn-

gebruik kunnen bijhouden en vergroten. 

We begeleiden zorginstellingen bij het
verbeteren en veiliger maken van het

medicatieproces. 

Het IVM voert diverse projecten uit om 
de kwaliteit en veiligheid van de
farmaceutische zorg te verbeteren.

Naast deze producten en diensten heeft het IVM een groot aantal websites met

informatie over onder andere kindermedicatie, geneesmiddelen in het verkeer en

nieuwe geneesmiddelen. Het Meldpunt Medicijnen verzamelt ervaringen van

patiënten met geneesmiddelen. 

De zorgprofessionals van het IVM kunnen ook gedetacheerd worden. Hun kennis

en kunde wordt in diverse organisaties ingezet om onder andere de

medicatieveiligheid en het medicatieproces te verbeteren.

Wilt u meer weten?
Het IVM is op landelijk, regionaal en lokaal niveau hét instituut voor goed, veilig

en doelmatig medicijngebruik. Wilt u weten wat wij voor u kunnen betekenen? 

Ga voor meer informatie en een compleet overzicht van onze producten

en diensten naar www.medicijngebruik.nl. Of neem contact op via

telefoonnummer 0888 800 400 of e-mail info@medicijngebruik.nl. 
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