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Biopharmaceuticals
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Biopharmaceuticals hebben een revolutie teweeggebracht in de behandeling en preventie van
tal van slopende en levensbedreigende ziektes.
Ze dragen echter wel bij aan de stijging van de zorgkosten en dat zou ten koste kunnen gaan
van de beschikbaarheid van deze belangrijke geneesmiddelen.
‘Biosimilar’ is het begrip dat wordt gebruikt voor een goedgekeurd biopharmaceutical waarvan
de kwaliteit, veiligheid en werkzaamheid vergelijkbaar zijn met een goedgekeurd
referentieproduct.
Biosimilars kunnen ruimte binnen de gezondheidszorg creëren en ervoor zorgen dat meer
patiënten kunnen profiteren van een behandeling met biofarmaceutica.

Sandoz – pionier en een wereldwijd toonaangevende
aanbieder op het gebied van biosimilars
Sandoz zet zich in voor verbetering van de beschikbaarheid van hoogwaardige biosimilars
gericht op verbetering van de kwaliteit van leven. Wij zijn de pionier en wereldleider op het
gebied van biosimilars, waarvan er momenteel waarvan er momenteel acht op de markt zijn:
Binocrit®, Omnitrope®, Zarzio®, Erelzi®?, Rixathon®?, Hyrimoz®?, Zessly®? en Ziextenzo®?.
Met een toonaangevende pijplijn zit Sandoz bepaald niet stil: tussen nu en 2020 zullen in
diverse landen wereldwijd vijf biosimilars van veelgebruikte oncologische en immunologische
biofarmaceutica op de markt komen. Onze producten die momenteel in een vroeg
ontwikkelstadium verkeren, zijn gericht op oncologische toepassingen en andere
specialismen. Daarnaast voorzien onze plannen erin om elk jaar een nieuw programma te
starten.
Als divisie van de Novartis Group heeft Sandoz een goede uitgangspositie voor een leidende
rol in de sector voor biosimilars gezien haar ervaring en capaciteiten ten aanzien van
ontwikkeling, productie en vermarkting.
Meer informatie over biosimilars in het algemeen en de biosimilars van Sandoz [2]
Meer informatie over biosimilars European Medicine Agency [3]

? Dit geneesmiddel is onderworpen aan aanvullende monitoring. Daardoor kan snel nieuwe veiligheidsinformatie worden vastgesteld.
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