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Als wereldleider op het gebied van het ontwikkelen en leveren van generieke geneesmiddelen
beschikt Sandoz over een uitgebreid portfolio, zowel geografisch als inhoudelijk, inclusief
verschillende diensten die meerwaarde bieden voor klanten en patiënten. We bieden een
breed portfolio dat de belangrijkste therapeutische gebieden beslaat, waardoor substantiële
kostenbesparingen kunnen worden gerealiseerd en de toegang tot medische zorg kan worden
verbeterd.
Sandoz is niet alleen wereldwijd nummer 1 op het gebied van biosimilars en generieke
antibiotica, dermatologie en transplantatiegeneesmiddelen, maar neemt ook een wereldwijd
leidende positie in op gebieden variërend van generieke cardiovasculaire middelen, producten
gericht op het centrale zenuwstelsel, pijn en oogheelkunde tot oncologie, respiratoire en
hormonale middelen.
De kroon op ons brede portfolio van ongeveer 1000 moleculen is onze internationaal leidende
positie op de markten voor zowel biosimilars, het meest geavanceerde segment binnen de
innovatieve patentloze geneesmiddelen, als antibiotica, de hoeksteen van alle zorgstelsels
wereldwijd.
Sandoz is een pionier en wereldleider op het gebied van biosimilars*– goedgekeurde
biofarmaceutica waarvan kwaliteit, veiligheid en werkzaamheid vergelijkbaar zijn met die van
bestaande biologische middelen en die voor de broodnodige concurrentie zorgen op dit
cruciale vlak van de moderne geneeskunde. Daarnaast spelen we als wereldleider op het
gebied van generieke antibiotica een essentiële rol in het waarborgen van duurzaamheid van
zorgstelsels overal ter wereld. Antibiotica vormen de hoeksteen van de huidige
gezondheidszorg. Met antibiotica kunnen niet alleen uiteenlopende infectieziekten worden
behandeld, maar ze spelen ook een zeer belangrijke rol bij het waarborgen van de veiligheid
van de patiënt tijdens medische ingrepen die in het ziekenhuis plaatsvinden, zoals
transplantaties.
Ons brede aanbod zorgt voor substantiële en duurzame besparingen voor patiënten en
vergoeders. Dit helpt de houdbaarheid van zorgstelsels te waarborgen tegen de achtergrond
van de aanzienlijke budgettaire druk en maakt tevens geld vrij voor innovatieve medicijnen.
Onze producten, die in meer dan 160 landen worden verkocht, bereiken meer dan 500
miljoen patiënten en onze ambitie is om dat uit te breiden naar één miljard.
Bij Sandoz produceren we veel meer dan alleen de traditionele generieke geneesmiddelen.
Sandoz biedt verscheidene mechanismen voor de afgifte van geneesmiddelen. Bijvoorbeeld:
Inhalatiemiddelen – deze worden gebruikt voor de behandeling van astma en COPD,

en combineren complexe geneesmiddelen met geavanceerde medische hulpmiddelen.
Injecteerbare middelen – niet-biologische geneesmiddelen die via een injectie worden
toegediend, waarbij een parenterale toedieningsweg wordt aangehouden. Zij vormen de
hoeksteen van de moderne ziekenhuisbehandeling en omvatten doorgaans
intradermale, subcutane, intramusculaire en intraveneuze toedieningsmethoden.
Vaste orale middelen – tabletten of capsules; met verlengde of vertraagde afgifte
Orale folie – in het bijzonder effectief voor patiënten die een snel werkende
behandeling nodig hebben of die moeite hebben met het doorslikken van orale
medicatie.
Transdermale pleisters – een innovatief alternatief voor gecontroleerde
geneesmiddelafgifte via de huid in de bloedsomloop.
Footnotes:
*Doorgaans geleverd in injectievorm.
Accordion Type:
Collapsible
Source URL: https://www.sandoz.nl/ons-werk/receptgeneesmiddelen
Links
[1] https://www.sandoz.nl/ons-werk/receptgeneesmiddelen

