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Het merk Sandoz
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Sandoz is een divisie van de Novartis Group en is een wereldwijd marktleider op het vlak van
generische geneesmiddelen en biosimilars. De divisie werd opgericht in 2003, toen Novartis
alle afdelingen voor generische geneesmiddelen samenbracht onder de naam Sandoz – een
sterk, wereldwijd merk met een lange geschiedenis. Sindsdien is Sandoz uitgegroeid tot een
wereldwijd toonaangevend bedrijf in generische geneesmiddelen met een jaaromzet van
meer dan 10 miljard USD.
Het merk Sandoz is een kwaliteitslabel, dat voor gezondheidswerkers over de hele wereld
synoniem staat voor hoogkwalitatieve en betaalbare geneesmiddelen. De geschiedenis van
het merk gaat terug tot de oprichting van een klein chemiebedrijf, Kern & Sandoz, dat
ontstond in 1886 in het Zwitserse Bazel en actief was in verfproductie. Tien jaar later
produceerden ze echter hun eerste farmaceutische stof: de koortsremmer antipyrine. In 1917
richtte het bedrijf zijn eerste farmaceutische afdeling op en in 1929 werd Calcium Sandoz
geïntroduceerd, waarmee ze de basis legden voor de moderne calciumtherapie. Calcium
Sandoz groeide uit tot een van de bekendste producten van het bedrijf en is nog steeds goed
vertegenwoordigd in het portfolio van Sandoz.
De roots van de afdelingen voor anti-infectiemiddelen en biosimilars van Sandoz
liggen bij het werk van Biochemie in de jaren '40 en '50.
In 1939 ging Kern & Sandoz verder als Sandoz Ltd., een naam waaronder het bedrijf bijna 60
jaar lang opereerde. Ondertussen werd over de grens, in het naoorlogse Oostenrijk van 1946,
het bedrijf Biochemie opgericht om schaarse en dringend noodzakelijke penicilline te
produceren en te leveren aan de bevolking daar. In 1951 ontdekten twee onderzoekers van
Biochemie zuurresistente penicilline, waardoor penicilline voor het eerst ook mondeling kon
worden toegediend. Die ontdekking zorgde meteen voor een snelle ontwikkeling en groei van
het bedrijf. In 1963 nam Sandoz het bedrijf Biochemie GmbH over, het begin van de
grootschalige productie van antibiotica en stoffen ontwikkeld op basis van biotechnologie.
Vandaag vormen biosimilars en generische antibiotica nog steeds de speerpunten in het
Sandoz-portfolio op wereldwijde schaal. Sandoz is momenteel de op één na grootste
producent van antibiotica ter wereld.
In de loop van de 20ste eeuw groeide het merk Sandoz gestaag en verwierf het steeds meer
internationale erkenning. In 1996 leidde de fusie van Sandoz en Ciba-Geigy tot de oprichting
van Novartis. Het merk Sandoz is een aantal jaar inactief geweest, maar verloor geen
naambekendheid. In 2003 werd het merk uiteindelijk nieuw leven ingeblazen toen Novartis al
zijn activiteiten wereldwijd op het vlak van generische geneesmiddelen samenbracht onder
één merknaam.
Sinds de oprichting in het 19de-eeuwse Bazel evolueerde het merk Sandoz van een klein

chemiebedrijf tot een wereldwijd marktleider op het vlak van generische geneesmiddelen en
biosimilars. Vandaag maken we deel uit van de Novartis Group en bieden we wereldwijd
ongeveer 1000 moleculen aan die een breed therapeutisch spectrum beslaan. In 2016
bereikten onze producten wereldwijd 535 miljoen patiënten, maar het is onze ambitie om dat
uit te breiden naar 1 miljard.
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