
 

Joep Rijnierse, arts,  Medisch Directeur Amgen 

Joep Rijnierse studeerde geneeskunde aan de Universiteit van Nijmegen. Nadat hij actief is geweest als 

huisarts en militair arts besloot hij zijn carriere voort te zetten binnen de Farmaceutische industrie. 

Sedert 1987 heeft hij gewerkt bij 11 firma’s (Mede door de 8 fusies die hij heeft meegemaakt) in 4 

landen. In die jaren heeft hij zeer diverse ervaringen opgedaan in (Research) & Development, Clinical 

Operations, Corporate Affairs, maar met name in Medical Affairs functies op locaal, maar ook Europees 

en global niveau.  

Daarnaast is hij actief als bestuurslid bij HollandBio, lid van de bestuurscommissie Toegang & Goed 

Gebruik Geneesmiddelen en voorzitter van de werkgroep Real Life Data van de VIG. Ook is hij actief als  

expert in de tijdelijk expertgroep “regie op registers” van ZiNL, in de Strategic Advisory Board van DORP en 

regelmatig spreker of panellid bij bijeenkomsten over onderwerpen zoals Klinische studies, ATMPs, RWE, 

regsitries, VBHC en uitkomstgerichte zorg. 

In de 2 meest recente functies als lokaal medisch directeur in Nederland bij Shering-Plough en Amgen is 

hij zeer nauw betrokken geweest bij het verbeteren van het R&D studie klimaat als ook het verbeteren 

van het RLD (Real Life Data)/registries landschap in Nederland. Als voorzitter van de werkgroep RLD zet 

hij zich in voor “Een toekomstbestendig systeem voor ziekteregisters voor het continu verbeteren van 

gezondheid door het toegankelijk maken van uitkomsten”.  

Dit past zeer goed bij de visie van Amgen waarbij hij zich samen met zijn collega’s erg hard maakt voor 

het concept van VBHC en uitkomstgerichte zorg waarbij goede registries om de uitkomsten te meten 

noodzakelijk zijn. Amgen wil hierbij in 2025 betaald worden voor onze bijdrage aan de 

behandeluitkomsten voor de patient volgens de principes van Value Based HealthCare.  

Hij deelt graag zijn visie over de rol die Medical Affairs speelt in deze transitie van de gehele Amgen 

organisatie. 

 

 


