
Amgen B.V.  Minervum 7061  4817 ZK Breda
RA-patiënten 

komen vaak met
complexe vragen...

Uw gegevens zijn afkomstig van SYNAVANT, die deze voor Amgen B.V. bijhoudt. Voor meer informatie: pharbase@synavant.nl of 035-6955355.

Uitgebreide informatie, over-
zichtelijk ingedeeld 

De website www.kineret-eu.com is overzichtelijk 
opgebouwd en daarom zeer gebruiksvriendelijk.  
De aanduiding van de onderwerpen brengt u  
snel naar de gewenste informatie. Lang zoeken  
is overbodig, u zult het zelf merken. 

Complexe materie, helder 
gepresenteerd

Om onderwerpen als de werking van Kineret® op hel-
dere wijze uit te leggen, is er binnen de website voor 
gekozen om bepaalde informatie te presenteren in de 
vorm van videobeelden en illustraties. De vaak com-
plexe stof wordt op deze manier transparant en  
is zo voor iedereen te begrijpen.

Mocht u na het raadplegen van de site nog vragen 
hebben, aarzel dan niet om telefonisch contact op 
te nemen met A.R.I.S.E. Onze deskundigen staan 
u graag te woord.

Patiënteninformatie
Ook uw patiënten kunnen voor informatie op  
de A.R.I.S.E. website terecht. In het speciale  
patiëntengedeelte vinden zij informatie over  
reumatoïde artritis en links naar websites van  
patiëntenorganisaties, maar ook veelgestelde vragen 
over de werking van Kineret®. Daarnaast bevat de 
site een instructievideo over het gebruik van de 
SimpleJect® auto-injector. A.R.I.S.E. is er voor u  
en uw patiënten.

Het speciale patiëntengedeelte van 
www.kineret-eu.com is er ook in het Nederlands.

andere aanpak.

Overzichtelijke indeling Patiënten

Duidelijke informatie

Eenvoudige uitleg



...en u wilt direct
antwoorden hebben.

A.R.I.S.E.
Amgen Rheumatology

Information Service

Europe

 Kineret®

•	 Wat is Kineret®. 

•	 De werking van Kineret®. 

•	 Dosering en wijze van 

 toediening.

•	 Veelgestelde vragen.

Tijd voor:Tijd voor ’n andere aanpak.

telefoon: 00800-0-5463738
00800-0-KINERET

www.kineret-eu.com

Professional resources

Onlangs heeft u van ons een  

persoonlijke username en pincode  

ontvangen. Hiermee heeft u  

rechtstreeks toegang tot een  

beschermd gedeelte op de website

dat is ingericht voor artsen, 

reumaconsulenten en verpleeg-

kundigen. Bent u uw username en  

pincode vergeten? Meldt u zich dan 

aan op de website. U ontvangt  

dan een nieuwe username en  

pincode per e-mail.

Eenmaal ingelogd in het beschermde 

gedeelte, kunt u direct een beroep 

doen op een groot aantal ‘professional 

resources’. Een van die bronnen is het 

Slide Kit Download Centre, waar u  

talloze professionele presentaties over 

o.a. reumatoïde artritis, interleukine-1 

en Kineret® kunt downloaden.  

Verder kunt u o.a. gebruikmaken van 

TRACKINGS, de speciale tool voor 

patiëntenregistratie. TRACKINGS  

(The Rheumatoid Arthritis Clinical Key 

Informations Gathering System) is een 

off line applicatie waarbij alle data van 

uw patiënten in uw eigen computer 

worden opgeslagen. 

Functionaliteit

Veelgestelde vragen (FAQ)

Medische informatie

Links naar andere 

informatieve websites

Videobeelden

Foto’s en illustraties

Zoekfunctionaliteit

Verklarende woordenlijst

Vraag/antwoordfunctionaliteit

Beschermd gedeelte voor artsen 

en verpleegkundigen

Een onuitputtelijke bron
van informatie
Onmiddellijk kunnen reageren op de vragen van  
uw patiënten hoeft voor u geen probleem te zijn.  
Want sinds 18 juni heeft u er een belangrijke bron 
van informatie bij: A.R.I.S.E. (Amgen Rheumatology 
Information Service Europe). De nieuwe Kineret®  
service van Amgen, speciaal in het leven geroepen 
voor u en uw patiënten.   

A.R.I.S.E. is snel en eenvoudig te raadplegen, op elk 
gewenst moment. Het kan op twee manieren: via het 
gratis telefoonnummer 00800-0-5463738, of via de 
website www.kineret-eu.com. In deze folder leest 
u er meer over.

 Reumatoïde artritis (RA) 

•	 Het afweersysteem en RA.

•	 De ontwikkeling van RA.

•	 De rol van IL-1 bij RA.

Beschermd gedeelte 
met username en
pincode

Heldere navigatie

www.kineret-eu.com


