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Een bericht van  
Stanley M. Bergman 

 

 
 
Geachte klanten,  
 
Tijdens de pandemie, die nu 18 maanden duurt, hebben we gecommuniceerd over de uitdagingen op de markt. 
Vandaag schrijf ik over de verstoringen in de toeleveringsketen die vrijwel elke goederenindustrie en -sector in 
de wereld treffen.   
 
De mondiale toeleveringsketen staat onder ongekende druk door de toegenomen vraag naar goederen, de 
tekorten aan arbeidskrachten en containers en de vertragingen in de havens. Dit heeft gevolgen voor de 
beschikbaarheid van producten en brengt extra kosten mee voor de op goederen gebaseerde sectoren van de 
wereldeconomie. Gezondheidszorgproducten zijn niet gevrijwaard van deze omstandigheden. 
 
We kunnen u echter geruststellen dat Henry Schein zijn wereldwijde slagkracht en expertise in de 
toeleveringsketen gebruikt om de best mogelijke uitkomst voor onze klanten te garanderen. We werken samen 
met ons wereldwijde netwerk van leveranciers om verstoringen tot een minimum te beperken, vooral nu we 
afstevenen op de eindejaarsperiode. De beschikbaarheid van verzendingen staat dan bijzonder onder druk als 
gevolg van de eindejaarsinkopen. Dit fenomeen wordt nog versterkt door de bloei van de online handel. We 
raden u aan, net als vorig jaar, om vooruit te plannen door in november voorraden in te slaan voor de 
behoeften van december. 
 
Zoals op zoveel markten is er ook op de onze sprake van inflatie, die gevolgen heeft voor een breed scala van 
producten. We doen ons best om de prijsstijgingen niet aan onze klanten door te berekenen. Als er tekorten 
zijn in een specifiek merk, dan zal Henry Schein er alles aan doen om te zorgen voor voldoende beschikbaarheid 
van alternatieve producten.  
 
Weet dat Henry Schein er is om u gedurende deze periode te ondersteunen, in overeenstemming met onze 
merkbelofte: 'Vertrouw op ons'. Heeft u vragen, bel of e-mail dan uw Henry Schein-verkoopvertegenwoordiger 
of neem contact op met uw lokale klantenservice. 
 
We danken u nogmaals voor uw begrip en voor het voorrecht u van dienst te mogen zijn.  

Met vriendelijke groeten,  

 
Stanley M. Bergman 

Chairman of the Board and Chief Executive Officer  


