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Digitale apotheker Pharmi haalt 2,2 miljoen euro op voor MedicijnWijs: 24/7 

empathische digitale apothekerszorg voor elke patiënt 
 

Jaarlijks overlijden meer dan 1.000 mensen en is sprake van bijna 50.000 ziekenhuisopnames gerelateerd aan 

medicijngebruik. Ongeveer de helft daarvan is vermijdbaar. Pharmi wil dit uitbannen door met MedicijnWijs - de 

voor apothekers wettelijk verplichte farmaceutische zorg - digitaal te versterken. 

 

Maastricht, 15 maart 2022 – Pharmi heeft € 2,2 miljoen financiering gekregen voor de verdere uitrol van haar 

digitale online apothekersplatform MedicijnWijs. MedicijnWijs is de nieuwe, door apothekers en zorgverzekeraars 

omarmde, digitale apothekerszorg, die patiënten alle nodige informatie en begeleiding geeft over het juiste 

gebruik van bijna alle geneesmiddelen op de Nederlandse markt. Het aantal gebruikers groeit snel. Team Pharmi 

werkt toe naar een meerjarige samenwerking met alle farmaceutische zorgverleners in Nederland en ook wordt 

over vergoeding met alle zorgverzekeraars overlegd. Pharmi gaat binnenkort in België van start en is voornemens 

naar andere landen uit te breiden. 

 

MedicijnWijs begeleidt patiënten allereerst bij het gebruik van reguliere geneesmiddelen in de eerste twee weken 

van gebruik. Het helpt door in korte dagelijkse berichten met tekst, video en animatie de gebruiker te informeren 

over wat een medicijn doet, welke bijwerkingen er kunnen zijn, welke aandoening het betreft, hoe je met 

medicijnafval om moet gaan, of je er mee op reis kunt, wat de patiëntenvereniging doet, welke leefstijl bij de 

aandoening past, enzovoort. Het is via het platform mogelijk om vragen te stellen aan de eigen apotheek, 

bijvoorbeeld via een chatfunctie en ook kunnen vragenlijsten ingevuld worden. Daarnaast ondersteunt Pharmi de 

rationele inzet van medicatie, waarbij modules bijvoorbeeld therapietrouw ondersteunen en de afbouw van de 

medicatie waar mogelijk begeleiden. 

 

Afnemers zoals momenteel (online) apotheken, ketens en farmaceutische thuiszorgorganisaties, kunnen 

patiënten op afstand begeleiden en via een zorgdashboard met gerichte data-analyse steeds meer 

gepersonaliseerde zorg mogelijk maken.  

 

Digitaal waar het kan en menselijk waar het moet 

Het uitgangspunt van MedicijnWijs is: digitaal waar het kan en menselijk waar het moet. Pharmi speelt daarmee 

in op het gegeven dat de zorg momenteel steeds meer oververhit raakt. Dit komt enerzijds door een tekort aan 

zorgpersoneel en anderzijds door een groeiend aantal ouderen en kwetsbaren, die lange tijd veel en complexe 

geneesmiddelen gebruiken. Hierdoor treden vermijdbare fouten op, komen nu al duizenden mensen onnodig in 

het ziekenhuis en vormt dit een grote bron van verspilling. Pharmi’s doel is om met het platform de patiënt in staat 

te stellen de regie over het medicijngebruik zoveel mogelijk in eigen hand te houden, zodat er minder fouten 

ontstaan en er meer tijd overblijft voor de menselijke zorg van apothekers waar die echt nodig is. Zo leidt 

MedicijnWijs tot betere uitkomsten, tevredenere patiënten en minder verspilling. 

 

MedicijnWijs wordt aangeboden als standalone applicatie of kan via een API (Application Programming Interface) 

worden gekoppeld in bestaande apothekersplatformen waar de patiënt al op actief is. 

 

 Claudia Rijcken, oprichter en directeur van Pharmi zegt:  

“Pharmi is de eerste echte digitale apotheker, die patiënten empathische interactieve 

medicatiebegeleiding biedt op het moment dat het de patiënt past. Ons team maakt het mogelijk dat 

apothekers en zorgverleners de allerbeste digitale zorg kunnen leveren, zodat zij zelf meer tijd over houden 

voor de noodzakelijke menselijke interactie. Ik ben zeer trots op ons team, dat elke dag farmaceutische 

zorg duurzamer, efficiënter en aangenamer maakt.” 

https://www.pharmi.info/
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“We danken de nieuwe aandeelhouders Healthy Capital, LIOF en INZET, dat we onze plannen om zo zoveel 

mogelijk mensen met goed geneesmiddelgebruik te kunnen helpen, daadwerkelijk versneld kunnen 

uitrollen. Daarnaast danken we onze investeerders van het eerste uur - Rabobank, LIOF, het Limburg 

Techology Investment Fund en onze business angels - voor hun initiële vertrouwen in onze visie.” 

 

€ 2,2 miljoen financiering 

Na de oprichting eind 2019 brachten business angels en family & friends samen met de Limburgse 

ontwikkelingsmaatschappij LIOF, de Rabobank en het Limburg Technology Investment Fund (LTIF) het eerste 

opstartbudget bijeen. Thans is de eerste echte investeringsronde succesvol afgerond, waarbij € 2,2 miljoen  werd 

opgehaald aan groeifinanciering voor de verdere uitrol van MedicijnWijs. Deze ronde werd geleid door Healthy. 

Capital uit Amsterdam, dat zich richt op investeringen in de digitale gezondheidszorg. Ook de bestaande Limburgse 

investeerder LIOF deed mee in deze ronde. Daarnaast stapte INZET in, ofwel INvesteren in Zelfstandigheid En 

Technologie, een vroege groeifase investeringsfonds in zorginnovaties die het dagelijks leven van 

zorgbehoevenden verbeteren en bijdragen aan de preventie van chronische gezondheidsproblemen.  

 

 Douwe Jippes, oprichter en managing partner van nieuwe aandeelhouder Healthy Capital, zegt: 

“In de ogen van Healthy.Capital investeren we in een noodzakelijke oplossing voor mensen die medicatie 

gebruiken en verstrekken. De gezondheidszorg digitaliseert in hoog tempo en een oplossing zoals 

MedicijnWijs biedt een goede mogelijkheid tot veilig medicijngebruik. Internationaal heeft Pharmi grote 

kansen om als Nederlands digital health product impact te maken.” 

 

Over Pharmi 

Pharmi ontwikkelt farmaceutische SaaS-oplossingen, die hybride zorg voor zorgprofessionals faciliteren. Met het 

platform MedicijnWijs wordt de regie voor goed geneesmiddelgebruik bij elke patiënt gelegd, het apotheekproces 

zo efficiënt mogelijk ingericht en de zorg zodoende duurzaam verbeterd. Digitaal waar het kan, menselijk waar het 

moet.  

Pharmi heeft in Maart 2022 een vroege fase groei-ronde met Healthy Capital en co-investeerders LIOF en INZET 

afgerond. Pharmi  werd initieel ondersteund door business angels, Rabobank, LIOF en LTIF. 

 

Pharmi  is gevestigd op de Brightlands Health Campus in Maastricht & de High Tech Campus in Eindhoven.  

Voor meer informatie, ga naar www.pharmi.info. 

 

Over Healthy.Capital 

Healthy.Capital richt zich op vroege fase startups in de gezondheidszorg. De visie van Healthy.Capital is gericht op 

de digitalisering van de gezondheidszorg. De focus van het fonds richt zich op sterke teams met innovatieve 

producten en diensten die de kwaliteit van de gezondheidszorg verbeteren en de kosten laten dalen. Het portfolio 

van Healthy.Capital omvat Orikami - Digital Biomarkers, Saar aan Huis - Mantelzorg, Reducept - Chronic Pain 

Method, Clear - Personalized Nutrition Program, Open-Up Group - Accessible Mental Health, MiGuide - Leefstijl 

management, Nori Health en Alii - Medical Knowledge Platform. 

 

Neem voor meer informatie contact op met: 

 

Pharmi  

Claudia Rijcken PhD PharmD MHA, algemeen directeur 

T: + 31 85 047 19 31 

E: claudia@pharmi.info 

 

LifeSpring LifeSciences Communication, Amsterdam 

Leon Melens 

T: +31 6 538 16427 

E: lmelens@lifespring.bio 

https://healthy.capital/
https://healthy.capital/
https://liof.nl/
https://shapingimpact.group/fondsen/inzet
http://www.pharmi.info/
https://www.orikami.ai/
https://saaraanhuis.nl/
https://www.reducept.com/nl
https://www.reducept.com/nl
https://www.clear.bio/nl/
https://openup.nl/
https://miguide.nl/
https://miguide.nl/
http://norihealth.com/?lang=nl
https://www.alii.care/
mailto:lmelens@lifespring.bio

