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Sandoz is een divisie van de Novartis Group en wereldwijd marktleider op het gebied van
generieke geneesmiddelen en biosimilars. De divisie is opgericht in 2003 toen Novartis alle
activiteiten op het gebied van generieke geneesmiddelen samenbracht onder de naam
Sandoz – een uniek wereldwijd merk met een lange geschiedenis. Sindsdien is Sandoz
uitgegroeid tot een wereldwijd toonaangevend bedrijf in generieke geneesmiddelen met een
jaaromzet van meer dan 10 miljard USD.
Omdat het merk Sandoz synoniem is met kwaliteit, vertrouwen zorgverleners over de hele
wereld erop dat Sandoz garant staat voor hoogwaardige en betaalbare geneesmiddelen. Het
bedrijf is voortgekomen uit een klein chemisch bedrijf dat in 1886 in Bazel, Zwitserland, werd
opgericht. Kern & Sandoz, zoals het bedrijf oorspronkelijk heette, richtte zich op de productie
van verfstoffen. Binnen tien jaar produceerde het echter zijn eerste farmaceutische stof,
antipyrine, een koortsverlagend middel. In 1917 had het bedrijf zijn eerste farmaceutische
afdeling opgericht en in 1929 werd Calcium Sandoz geïntroduceerd, waarmee de basis werd
gelegd voor de moderne behandeling met calcium. 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 basis voor de activiteiten van Sandoz op het gebied van anti-infectiemiddelen
en biosimilars werd in de 40-er en 50-er jaren gelegd bij Biochemie
In 1939 ging Kern & Sandoz verder als Sandoz Ltd., een naam waaronder het bijna 60 jaar
lang opereerde. In de tussentijd werd over de grens in het naoorlogse Oostenrijk in 1946 een
bedrijf opgericht met de naam Biochemie dat zich richtte op het produceren en leveren van
schaarse, dringend noodzakelijke penicilline aan de bevolking daar. In 1951 ontdekten twee
onderzoekers van Biochemie zuurresistente penicilline, wat betekende dat penicilline voor het
eerst oraal kon worden toegediend. De ontdekking vormt de aanzet voor verdere ontwikkeling
en snelle groei van het bedrijf. Sandoz neemt in 1963 Biochemie GmbH over, het begin van
de grootschalige productie van antibiotica en stoffen ontwikkeld op basis van biotechnologie.
Tegenwoordig vormen biosimilars en generieke antibiotica nog steeds de speerpunten van
het portfolio van Sandoz op wereldwijde schaal. Sandoz is op dit moment de op één na
grootste producent van antibiotica ter wereld.
In de loop van de twintigste eeuw groeide het merk Sandoz gestaag en verwierf het
internationaal aanzien. In 1996 ontstond Novartis uit de fusie van Sandoz en Ciba-Geigy. Het
merk Sandoz is een aantal jaar inactief geweest, maar verloor geen naamsbekendheid. In
2003 werd de naam Sandoz nieuw leven in geblazen toen Novartis de wereldwijde activiteiten
op het gebied van generieke geneesmiddelen onder één merknaam samenbracht.
Vanaf de oorsprong in Bazel in de negentiende eeuw is het merk Sandoz uitgegroeid tot een

wereldwijde marktleider op het gebied van generieke geneesmiddelen en biosimilars. Als
divisie van de Novartis Group bieden we tegenwoordig ongeveer 1000 moleculen die een
breed therapeutisch spectrum beslaan. In 2015 bereikten onze producten naar schatting 500
miljoen patiënten en we hebben ons ten doel gesteld 1 miljard mensen te bereiken.

Historie Sandoz Nederland

In Nederland heeft het huidige Sandoz al een bewezen staat van dienst. De geschiedenis
gaat terug naar 1963. In dat jaar start W.F. Koggink Nova-Pharma aan de Amsterdamse
Helmholzstraat. De organisatie, die in 1965 verder gaat onder de naam Multipharma, houdt
zich aanvankelijk bezig met het vertegenwoordigen van buitenlandse farmaceutische
organisaties in Nederland.
In het midden van de jaren zeventig wordt het aflopen van (wereld)patenten op
geneesmiddelen van steeds groter belang. Multipharma beseft al vroeg dat het verleden
toekomst heeft. Door de aflopende patenten wordt het mogelijk om hoogwaardige
geneesmiddelen voor een lagere prijs op de markt brengen. Middelen die hun werking en nut
ruimschoots bewezen hebben. Generiek wordt core business.
In 1982 wordt Multipharma een dochteronderneming van Ciba-Geigy, indertijd een van ’s
werelds grootste ondernemingen. In 1996 fuseren Ciba-Geigy en Sandoz. Multipharma wordt
voor 100% dochter van de nieuwe organisatie Novartis, mondiaal marktleider op het gebied
van gezondheidszorg en voeding.
Op 21 mei 2003 is wereldwijd de naam Sandoz geïntroduceerd. Alle bedrijven van Novartis
die zich met generieke geneesmiddelen bezighouden, gaan verder onder de naam Sandoz.
Vanaf 1 januari 2004 wordt stapsgewijs de nieuwe naam ingevoerd. Sinds die dag heet
Multipharma Sandoz. Om wereldwijd onder één naam generiek te produceren en te leveren,
laat daadwerkelijk zien dat Sandoz wereldwijd de grootste in generiek is.
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