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Verantwoord zakendoen

[1]

De maatschappij stelt steeds hogere eisen aan het ethisch gehalte van internationale
ondernemingen in de gezondheidszorg en heeft verwachtingen die vaak veel verder gaan dan
de geldende wettelijke eisen. Sandoz neemt maatregelen om te waarborgen dat onze normen
met deze verwachtingen overeenstemmen.
Sandoz zet zich ervoor in om een cultuur te bevorderen waarin integriteit en vertrouwen
centraal staan en ziet daarom toe op strikte naleving van de Novartis?gedragscode.
Meer informatie [2]
Sandoz streeft naar efficiënte benutting van natuurlijke hulpbronnen en wil de milieu?effecten
van haar activiteiten en producten tot een minimum beperken.
Meer informatie [3]
Sandoz zet zich in voor transparante verslaggeving – een centraal onderdeel van onze
verplichtingen in het kader van het UN Global Compact. Ons jaarverslag [4] is ons primaire
rapportagesysteem voor maatschappelijk verantwoord ondernemen en we publiceren sinds
2000 een gecombineerd financieel en MVO-jaarverslag.
Ons MVO-jaarverslag [5] consolideert de MVO-verslaggeving van Sandoz, beschrijft onze
vorderingen en maakt duidelijk wat we doen om toonaangevend te zijn op MVO-gebied.
Het MVO-jaarverslag is gebaseerd op de G4-richtlijnen van het Global Reporting Initiative en
voldoet aan de criteria van het ‘comprehensive’-niveau, waarmee Sandoz de eerste
onderneming in de gezondheidszorg is die MVO-verslagen op dat niveau uitbrengt.
Meer informatie [5]

Transparantie
Het innoveren en leveren van geneesmiddelen doen wij niet alleen. Samenwerken met
andere partijen is daarbij een essentieel onderdeel. Sandoz, als divisie van Novartis, is ervan
overtuigd dat samenwerken met zorgverleners, zorginstellingen en patiëntenorganisaties
cruciaal is om therapieën die de levens van patiënten verbeteren te ontdekken, (door te)
ontwikkelen en beschikbaar te maken. Tegelijkertijd zijn we van mening dat deze interacties
en de compensatie als onderdeel van deze samenwerking op een open en transparante wijze
moeten worden verricht.
In lijn met de European Federation of Pharmaceutical Industries and Associations ( EFPIA )
Code [6] en Medicines for Europe Code of Conduct [7], rapporteert de Novartis groep

wereldwijd betalingen aan zorgverleners en zorginstellingen.

Transparantieregister Nederland

In 2013 is in Nederland als eerste land ter wereld een openbaar toegankelijk
Transparantieregister gelanceerd, opgezet door koepelorganisaties van zorgverleners,
zorginstellingen en farmaceutische bedrijven. Het Transparantieregister Zorg maakt voor
iedereen zichtbaar en controleerbaar welke financiële relaties zorgverleners,
patiëntenorganisaties en zorginstellingen hebben met bedrijven. Van een financiële relatie is
sprake als een bedrijf betalingen doet aan bijvoorbeeld een zorgverlener of -instelling. Deze
verplichting is wederkerig voor zowel de ontvanger (zorgverleners en zorginstellingen) als de
sponsor (het farmaceutisch bedrijf). Dit register (https://www.transparantieregister.nl/home [8])
wordt elk jaar geactualiseerd. Sandoz meldt de financiële relaties aan het
Transparantieregister Zorg.

Uitgaven voor Onderzoek en Ontwikkeling (R&D)

De kosten voor R&D bestaan uit uitgaven aan niet-klinische studies, klinische studies,
prospectieve niet-interventie studies en zijn inclusief gerelateerde kosten.
In de EFPIA Disclosure code is de verplichting opgenomen dat alle
geneesmiddelenfabrikanten in Europa hun R&D-kosten op jaarbasis moeten publiceren. In
het Nederlandse Transparantieregister zijn de bedragen die betrekking hebben op R&D niet
opgenomen. Daarom publiceert Sandoz Nederland deze informatie op haar website.
De uitgaven voor R&D in Nederland zijn de uitgaven aan zorgverleners en zorginstellingen die
alleen in Nederland gemaakt worden, exclusief BTW. Dit bedrag is inclusief de uitgaven van
andere Sandoz vestigingen buiten Nederland, die in het kader van R&D in Nederland zijn
betaald.
In 2019 heeft Sandoz in totaal € 1698,- R&D uitgaven betaald aan Nederlandse zorgverleners
en zorginstellingen.
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