in het kort
Een marktleider met
een hart voor patiënten
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Wie we zijn
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Oprichting eerste
farmaceutische afdeling

Sandoz onderzoekt innovatieve benaderingen
om mensen over de hele wereld toegang
te bieden tot hoogkwalitatieve geneesmiddelen.

1917

missie

1886

Onze

Oprichting Zwitsers chemiebedrijf
Kern & Sandoz

Sandoz, onderdeel van de Novartis-groep,
is een wereldwijde marktleider in generische
geneesmiddelen en biosimilars.
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Sandoz is tot op heden een wereldwijde
marktleider voor generische
geneesmiddelen en biosimilars

2019

Officiële heroprichting generische/
biosimilaire tak van Novartis

2003

Fusie met Ciba-Geigy leidt
tot ontstaan Novartis

1996

Overname Biochemie GmbH als
start van grootschalige productie
van antibiotica en stoffen ontwikkeld
op basis van biotechnologie

1963

Meer dan
130 jaar R&D
1
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Succesvolle
samenwerking
In 2018 investeerden Sandoz
en Novartis in België samen
13,6 miljoen euro in onderzoek
en ontwikkeling.2
Wereldwijd investeerden we
in 2018 zelfs tot 8,1 miljard euro
= 17% van de netto-omzet.3
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Innovatie

Toegang

België is een wereldspeler
op vlak van klinische studies.4
Novartis alleen voerde hier
in 2018 maar liefst 140
klinische studies uit.2

Sandoz biedt het breedste
portfolio aan generische
producten in België.
Daarvan behoort 97% tot
de goedkoopste cluster.5
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Dankzij investeringen in
fundamenteel onderzoek
en de vele klinische studies
die hier worden uitgevoerd,
kunnen patiënten in België
sneller toegang krijgen tot
innovatieve behandelingen6.
Catherine Rutten,
CEO pharma.be
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De Novartis-groep telt in België
meer dan 2.000 medewerkers.2

Novartis Pharma,
Novartis Oncology,
Sandoz,
VILVOORDE

Novartis
Technical
Operations
PUURS

Public Affairs
Europe
BRUSSELS
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Novartis
Technical
Operations

Novartis Technical Operations
(NTO) beheert centraal onze
productieactiviteiten met als doel
de efficiëntie verder te verbeteren.

Public
Affairs
Europe

Novartis streeft naar samenwerking
met de instellingen van de
Europese Unie om beleid en
acties te ondersteunen die de
gezondheidszorg verbeteren.

19/02/2020 14:50:32

Focus op

Generische
antibiotica
7

Sandoz is de grootste
generische antibiotica
producent in de wereld en
wil een sleutelrol spelen
in het duurzaam houden
van de gezondheidszorg.

SANDOZ_factsheet_V4.indd 8

19/02/2020 14:50:33

Verantwoord
gebruik van
antibiotica

We zijn voortrekker
in de strijd tegen
antimicrobiële
resistentie.

We dragen bij
aan de zoektocht
naar nieuwe
formuleringen
en innovatie.

Wij zorgen dat er altijd een breed
gamma aan antibiotica
beschikbaar is om gerichte
behandelingen mogelijk te maken,
aangepast aan de behoefte.

Hoge
kwaliteit
gegarandeerd

Geavanceerde productiefaciliteiten, onder andere
in Kundl, Oostenrijk.

Continue verbetering
van onze normen en
processen.

Europese productiebasis
in nauwe samenwerking
met Novartis.
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Focus op

Biosimilars

Voor de meeste biosimilars ligt de
prijs minstens 32% tot 38% lager
dan de oorspronkelijke prijs van het
merkgeneesmiddel. Biosimilars
zijn essentieel om dure biologische
behandelingen zo ruim mogelijk
ter beschikking te stellen 9.
Pieter Boudrez,
Public Affairs Director Medaxes
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8

Biosimilaire geneesmiddelen
bevatten dezelfde actieve
substantie en hebben dezelfde
doeltreffendheid, kwaliteit en
veiligheid als merkgeneesmiddelen.

Als een wereldleider en pionier
hebben we al meer dan 20 jaar
ervaring in de ontwikkeling ervan.
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Sandoz is het
enige bedrijf met

8 biosimilars
op de markt, tevens
beschikbaar in

90 landen.
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Sandoz
in België
Naast onze leidinggevende positie in
biosimilars en generische antibiotica, spelen
we in België een prominente rol in het
aanbieden van cardiovasculaire middelen,
respiratoire therapieën, oncologische
geneesmiddelen en medicatie dat inwerkt
op pijn en het centraal zenuwstelstel.10
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In België zetten we
in op therapietrouw.
Zo biedt Sandoz artsen en zorgverleners
verschillende tools aan, zoals een
communicatie-gids, om hen te begeleiden
in het bewuster maken en motiveren
van patiënten om hun voorgeschreven
behandeling correct en volledig te volgen.
Therapietrouw stimuleren we bijvoorbeeld
ook door het aanbieden van een digitale app
bij patiënten die een behandeling met groeihormonen nodig hebben. Een door Sandoz
ontwikkelde innovatieve pen voor de injecties
en digitale instructies voor goed gebruik
dragen bij tot een betere behandeling.
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Warm hart voor
maatschappelijk
verantwoord
ondernemen
Maatschappelijk verantwoord
ondernemen is een
belangrijk onderdeel van onze
aanpak om mensen wereldwijd
toegang te verlenen tot hoogkwalitatieve geneesmiddelen.
Drie projecten als voorbeeld.
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www.sandoz.com/about-us/
who-we-are/sandoz-brand

1

2

BeLux Factsheet 2019

3

Novartis Annual Review 2018
Brochure klinische studies,
pharma.be, 2017

4

Interne analyse op basis van
de lijst goedkoopste specialiteiten, geldig op 01/08/2019

5

https://pharma.be/nl/news/
persberichten/270farmacijfers-2018-de-biofarmaceutische-sector-inbelgie-het-kloppend-hart-vande-kenniseconomie.html)

6

Community
Partnership
Day
Jaarlijks doen de Sandoz
en Novartis medewerkers
wereldwijd vrijwilligerswerk
op het terrein en bieden nonprofit- en lokale organisaties
een helpende hand.
Ook in België zetten
onze medewerkers, jullie
vertegenwoordigers en hun
collega’s, zich ieder jaar met
veel enthousiasme in.
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Novartis
Access

Sandoz
HACk

15 geneesmiddelen,
voornamelijk uit het Sandoz
portfolio, in 4 belangrijke
domeinen (cardiovasculair,
diabetes, respiratoire
aandoeningen en kanker)
bieden we in lage
inkomenslanden aan tegen
één dollar per behandeling
per maand.

Via de Sandoz Healthcare
Access Challenge dagen
we ondernemers en
vernieuwers uit op het
gebied van digitale
technologie tot het
vinden van innovatieve
ideeën om de toegang tot
gezondheidszorg aan te
vullen of zelfs te hervormen.

11

12

www.sandoz.com/our-work/
disease-areas/anti-infectives

7

www.sandoz.com/ourwork/biopharmaceuticals/
sandoz-biosimilars

8

https://www.medaxes.be/nl/
biosimilar-geneesmiddelen

9

In-house analysis sellin results MAT

10 

www.sandoz.com/about-us/
corporate-responsibility/
novartis-access

11 

www.sandoz.com/makingaccess-happen/sandoz-hackhealthcare-access-challenge

12 
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Sandoz nv
Telecom Gardens
Medialaan 40
1800 Vilvoorde
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