
PharmAccess vertrouwt voor het beheer en het 

onderhoud van het interne datanetwerk op de expertise 

en het vakmanschap van AnylinQ. Een belangrijke rol, 

want naast hoge beschikbaarheid moet het netwerk 

ook veilige toegang geven tot de eigen private cloud 

en de kantoren in Kenia, Ghana, Tanzania en Nigeria. 

PharmAccess vertrouwt bovendien sterk op zijn 

verzamelde data van klinieken en gebruikers van het 

mobiele platform om tot waardevolle inzichten te komen.

“We kwamen voor het eerst in contact met AnylinQ  

(voorheen TenICT) bij de verhuizing naar ons huidige 

pand,” vertelt Dennis Appelboom, ICT manager van 

PharmAccess. “We zochten een partij die voor ons 

het netwerk aan kon leggen en hadden hiervoor een 

tender uitgeschreven. Daarnaast moest de partner ook 

snappen hoe een NGO werkt. Iedere euro is bij ons 

van belang, het liefst spenderen we al ons geld aan 

het verbeteren van de toegang tot zorg in Afrika. Er is 

daardoor maar beperkte ruimte voor overhead. AnylinQ 

werd uiteindelijk onze partner. Ze konden de mooiste 

oplossing leveren, goede service bieden, snapten onze 

branche en konden snel schakelen.”

Hoe werkt het?

Een groot deel van Afrika heeft geen toegang tot 
goede gezondheidszorg, waardoor bestrijdbare 
ziektes en aandoeningen zorgen voor onnodige 
slachtoffers. PharmAccess verbetert de 
gezondheidszorg in Afrika met verzekerings- en 
kwaliteitsprogramma’s. Door samen te werken 
met overheden, de private sector en met hulp van 
technologieën zoals de mobiele telefoon zet de NGO 
zich in voor betaalbare gezondheidszorg van goede 
kwaliteit voor elke Afrikaan.  

PharmAccess is in 2001 opgericht door Joep Lange, 

een arts die nauw betrokken was bij de bestrijding van 

Hiv/Aids. Joep Lange nam, in samenwerking met de 

private sector, als een van de eersten de distributie van 

Aidsremmers in Afrika op zich. In de loop der jaren is 

de focus van PharmAccess verbreed. De organisatie 

richt zich nu op het verzekeren van mensen via digitale 

technologieën (zoals de mobiele telefoon) om hiermee 

de toegang tot kwalitatief goede gezondheidszorg te 

verbeteren. Daarnaast helpt PharmAccess klinieken 

aan kapitaal waarmee ze kunnen investeren in 

kwaliteitsverbetering. De organisatie heeft op die manier 

meer dan 5000 klinieken geholpen.
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AnylinQ onderhoudt en monitort nu het netwerk van 

het Amsterdamse kantoor van PharmAccess, een 

organisatie met zo’n 150 werkplekken en 4000 vierkante 

meter werkvloer. Calamiteiten worden door AnylinQ 

gesignaleerd en direct opgepakt. “We horen eigenlijk 

nooit iets van ze. En dat is positief want IT moet gewoon 

werken,” zegt Appelboom. “Uiteraard moet er af en 

toe een wijziging in het netwerk door worden gevoerd. 

Als we daar behoefte aan hebben dan bel ik met de 

helpdesk en die is kwalitatief erg goed. Je krijgt meteen 

een IT’er aan de lijn die verstand van zaken heeft.”

Kerntaak

Met name dit laatste punt was belangrijk. 
“PharmAccess bestaat uit een aantal losse 
componenten die allemaal achter de verhuizing 
moeten staan. Hierdoor duurde het wat langer 
voordat een besluit genomen was. Toen eenmaal 
de kogel door de kerk was, moesten we er ook zo’n 
beetje meteen in,” vertelt Appelboom. “AnyLinQ 
heeft dit goed opgepakt. Binnen een week stonden 
experts op de stoep die direct aan het werk gingen. 
De eerste verhuizers kwamen binnen toen de laatste 
switch was geconfigureerd. In een dag hadden we 
het hele netwerk werkend. Dat gaat ook wel eens 
anders.”

Het interne datanetwerk van PharmAccess is relatief 

complex. De stichtingen en organisaties die onder 

PharmAccess vallen mogen niet zonder meer zicht 

hebben op elkanders data. In het Amsterdam Health & 

Technology Center, waar PharmAccess’s hoofdkantoor 

zit, maakt een vleugel met medische startups ook 

gebruik van het netwerk. Voor hen is dataveiligheid 

en het aanbrengen van duidelijke scheidingen in het 

netwerk tevens van groot belang. De experts van 

AnylinQ wisten deze dataveiligheid te waarborgen. Het 

gehele project wordt gezien als bijzonder inspirerend. 

“Het is geweldig om voor een partij als PharmAccess te 

mogen werken. Ze doen geweldig goed werk in Afrika en 

staan echt ergens voor. Geweldig om voor zo’n partij te 

mogen werken,”
 Aldus Melvyn Tombokan. 

manager operations services

aldus Appelboom
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Uitdaging

Resultaat
• Een hoogwaardig netwerk dat in een tijdsbestek van een 

weekend werd opgebouwd

• Probleemloze oplevering en operationeel vanaf dag één

• 24/7 technische ondersteuning

Organisatie 
PharmAccess werkt aan het verbeteren van 

gezondheidszorg in Afrika door te investeren in 

verzekerings- en kwaliteitsprogramma’s. Door samen 

te werken met overheden, de private sector en met 

hulp van technologieën zoals de mobiele telefoon zet 

de NGO zich in voor betaalbare gezondheidszorg van 

goede kwaliteit voor elke Afrikaan.  De organisatie is 

opgericht door Joep Lange, een Nederlandse arts die 

een vooraanstaande rol heeft gespeeld bij de bestrijding 

van Aids in de wereld.  

Hoofdkwartier

Het hoofkwartier van PharmAccess

ligt in Amsterdam op deze locatie

zijn er wel 300 personeelsleden

werkzaam
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AnyLinQ zorgt ervoor dat klanten hun data beschikbaar 

hebben, goed kunnen beheren en gebruiken. Het 

beschikbaar stellen van data is pas het begin. AnyLinQ 

helpt klanten ook waarde te halen uit data. Dit alles 

doen ze door het verbinden van technologie, kennis en 

services en zijn daarbij de strategische kracht in de

IT-ecosystemen. AnyLinQ levert advies, ondersteuning 

of kan zelfs desgewenst alle IT-activiteiten uit handen 

nemen. 

Hierbij maakt het gebruik van zijn zelf ontwikkelde 

programma IT Redefined waarbij in overleg met de klant 

een afrekenmodel op maat wordt afgesproken met per 

direct opzegbare en schaalbare contracten. Betalen 

per port, Gb, vierkante meter of zelfs ziekenhuisbed of 

student behoren hierbij tot de mogelijkheden.

AnyLinQ is de strategische en loyale partner die 

bedrijven helpt de volgende stap te nemen in een 

datagedreven wereld – nu, straks en later. 

Data disrupts. We connect.

Over AnyLinQ

www.anylinq.com    

contact@anylinq.com

Leusden (Main office)
Leusderend 6 

3832 RC

+31 (0)35 5435857

‘s-Hertogenbosch
Veemarktkade 8 

5222 AE 

+31 (0)85 7440020


