ABBOTT IN NEDERLAND
Al meer dan 60 jaar helpt Abbott mensen in Nederland om gezonder te leven. Dit
doen we met een breed scala van op wetenschap gebaseerde voedingsproducten,
diagnostische apparatuur en medische hulpmiddelen. We hebben state-of-the-art
vestigingen in Alkmaar, Breda, Heerlen, Hoofddorp, Olst, Weesp en Zwolle.

BEVORDERING VAN GEZONDHEID EN WELZIJN IN
NEDERLAND
Zo’n 1700 medewerkers werken op 9 locaties in Nederland aan duurzame oplossingen
voor unieke gezondheidsuitdagingen en produceren kwalitatief hoogwaardige
producten.
Of het nu gaat om baanbrekende technologieën om het routinematige vingerprikken
voor diabetespatiënten tot een minimum te beperken of het faciliteren van een
revolutionaire behandeling van hart- en vaatziekten in Nederland. We lopen voorop in
wetenschap en innovatie in alles wat we doen.

PRODUCTEN VAN WERELDKLASSE LEVEREN
Abbott heeft in Nederland een groot aanbod van toonaangevende producten om mensen
te helpen een gezonder leven te leiden.

Nutrition
Goede voeding is de basis voor een gezond en prettig leven. Daarom ontwikkelen
we wetenschappelijk onderbouwde voedingsproducten voor mensen van alle
leeftijden. Abbott’s producten helpen kinderen groeien en ondersteunen de unieke
voedingsbehoeften van mensen met een chronische ziekte. Onze fabriek in Zwolle
produceert een aantal van deze vertrouwde voedingsproducten voor kinderen
en volwassenen, waaronder PediaSure, Isomil en Ensure. Overigens zijn niet
alle producten die we in Zwolle produceren in Nederland verkrijgbaar. Kijk op
www.abbottnutrition.nl voor het aanbod in Nederland.

Diagnostics
Diagnostische testen zijn een kompas en verstrekken informatie die helpt bij de
preventie, diagnose en behandeling van een groot aantal gezondheidsproblemen. De
testen en diagnostische instrumenten van Abbott dragen bij aan slimmere medische
en economische besluitvorming en daarmee ook aan een transformatie van de manier

waarop mensen in alle stadia van hun leven met hun gezondheid omgaan. In Nederland
gebruiken artsen diagnostische testen van Abbott om betere beslissingen te kunnen
nemen over behandelingen, onder andere in de cardiologie, bij infectieziekten,
oncologie en diabeteszorg. Daarnaast worden alle screenings van gedoneerd bloed in
Nederland uitgevoerd met een bloedtestsysteem van Abbott.

Diabetes Care
Wij vinden dat mensen met diabetes de vrijheid moeten hebben om een energiek en
actief leven te leiden. Daarom helpen we ze met eenvoudig te gebruiken producten
om meer grip te krijgen op hun ziekte. Onze teststrips en revolutionaire systemen
voor het monitoren van glucose leveren zeer nauwkeurige gegevens op, zodat mensen
met diabetes beter onderbouwde beslissingen over hun gezondheid kunnen nemen.
Met ons nieuwe Flash Glucose Monitoring Systeem, Freestyle Libre, behoort het
routinematige vingerprikken tot het verleden en is het meten van glucosewaarden een
stuk eenvoudiger geworden.

Vascular
Abbott’s baanbrekende vasculaire technologieën helpen mensen met hart- en
vaatziekten om weer gezond te worden, zodat ze weer een actief leven kunnen leiden.
We werken aan nieuwe ontwikkelingen en innovatieve technologieën waarmee artsen
de behandeling van vaatziekten steeds verder kunnen verbeteren. In Nederland is
de Xience®-familie van medicinale stents een veel gemaakte keuze onder artsen bij
de behandeling van coronaire hartziekten. Andere grensverleggende producten zijn
Absorb™, de eerste volledig oplosbare hartstent, en MitraClip®, een unieke technologie
voor de behandeling van mitralis regurgitatie.

Pharmaceuticals
Een goede gezondheid is geen vanzelfsprekendheid. Of het nu gaat om onschuldige
hoofdpijn of een ernstige ziekte, wij willen dat mensen beter worden. Het liefst zo snel
mogelijk zodat ze zich weer kunnen richten op de dingen die ze graag doen. Daarom
zijn we er trots op dat we betaalbare, betrouwbare en hoogwaardige geneesmiddelen
bieden die mensen overal ter wereld in staat stellen gezonder te leven. Maar dat is
niet het enige wat we doen. We werken voortdurend aan de verbetering van onze
geneesmiddelen, zodat ze gemakkelijker toe te dienen zijn en sneller werken. Abbott’s
vestigingen in Weesp en Olst produceren een ruim aanbod van farmaceutische
producten om de gezondheid van vrouwen te verbeteren en obstipatie te behandelen.
Artsen van over de hele wereld maken gebruik van het toonaangevende influenzavaccin
dat door Abbott is ontwikkeld.

ONDERSTEUNING VAN ONZE WERKNEMERS EN
GEMEENSCHAPPEN
We willen een positieve impact hebben op de plekken waar wij actief zijn. Het Top
Employers Institute heeft Abbott erkend als ‘Top Employer’ in Nederland vanwege
onze innovatieve programma’s, waaronder flexibele arbeidsvoorwaarden, persoonlijk
financieel planningsadvies, een toelage voor sport, individuele budgettraining en een
traineeprogramma voor talentvolle medewerkers. We ondersteunen ook lokale goede
doelen en organisaties die een betere kwaliteit van leven voor mensen bevorderen.

