
Een goede gezondheid,  
een beter leven
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MSD, in de Verenigde Staten en Canada bekend 

onder de naam Merck & Co. Inc. voorziet een groot 

deel van de wereld van medicijnen en vaccins, op 

allerlei therapiegebieden. Ons hoofdkantoor is 

gevestigd in de Verenigde Staten en in 1954 is de 

eerste Europese vestiging in Nederland opgericht. 

Sinds die tijd is MSD uitgegroeid tot een van de 

grootste farmaceutische bedrijf van Nederland, met 

onderscheidende betekenis voor de gezondheid 

en het welzijn van mensen en dieren over de  

hele wereld. 

INSpIratIEbrON 
Binnen MSD is de drive en de overtuiging van onze 

oprichters onze inspiratiebron: patiënten helpen en 

niet rusten tot we een manier hebben gevonden om 

onze geneesmiddelen toegankelijk te maken  

voor iedereen. Onder de bevlogen wetenschappers 

die aan de basis hebben gestaan van het succes 

van MSD was bijvoorbeeld een directeur van het 

onderzoekslaboratorium, die in zijn jonge jaren 

medicijnen rondbracht voor een apotheek. Toen 

hij destijds zag wat voor leed een griepepidemie 

veroorzaakte, besloot hij medicijnen te gaan 

studeren, vastberaden om een bijdrage te leveren 

aan de gezondheid van mensen. MSD 

heeft sindsdien een reeks van 

innovatieve medicijnen 

ontwikkeld, die de 

eerste waren in hun 

klasse. Het medicijn 

tegen tuberculose 

(streptomycine) in de 

jaren ‘40 was een  

ware doorbraak.

Simvastatine (Zocor) tegen hoog cholesterol en 

losartan (Cozaar) tegen hoge bloeddruk zijn in hun 

klasse voorbeelden van recentere MSD medicijnen 

die nog steeds als gouden standaard worden 

voorgeschreven.

trOtS 
Vandaag de dag werken meer dan 4.500 MSD-

collega’s vanuit Haarlem, Oss en Boxmeer aan 

een zeer divers portfolio medicijnen, vaccins en 

anticonceptiemiddelen. Op verschillende locaties 

vindt hoogwaardige productie van onze medicijnen 

plaats, voor Nederland én voor de export naar 

meer dan 140 landen ter wereld. Wij zijn er trots 

op dat onze innovatieve medicijnen het verschil 

kunnen maken tussen ziek op bed liggen of 

deelnemen aan het maatschappelijke leven. Vanuit 

de laboratoria van ons Development Center in 

Oss doen we voortdurend onderzoek naar nieuwe 

geneesmiddelen, bijvoorbeeld op het gebied van 

Alzheimer en tegen huidkanker. Ook doen we 

onderzoek naar nieuwe toepassingen voor onze 

geneesmiddelen. Via hightech productie worden 

onze medicijnen en hun toepassingsvormen 

geproduceerd en waar nodig gekoeld gedistribueerd, 

tot in alle uithoeken van de wereld. 

samEn mEt partnErs
Als gezondheidsbedrijf zetten we 

daarnaast onze kennis en kunde in 

om samen met partners in de zorg, 

de kwaliteit, doelmatigheid en 

toegang tot zorg te verbeteren. 

Maatschappelijk verantwoord 

ondernemen is een belangrijke 

pijler onder ons bestaan.  
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HaarLEM
Nederlands hoofdkantoor 
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Productie & Development 
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Productie, Sales & Marketing

MSD:  
wij geloven in een 

gezonDe werelD
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•  1,7 miljoen mensen in Nederland  
gebruiken onze medicijnen

•  Zo’n 250.000 vrouwen in Nederland 
gebruiken onze anticonceptiemiddelen

•  In Nederland maken we jaarlijks 40  
miljard doseringen van vaccins voor 
dieren in de hele wereld

wij zetten onS in 
voor gezonDheiD 
en welzijn van 

MenS en Dier

INNOVatIE IS VOOr MSD DE ENIgE wEg Naar SuCCES
MSD investeert ca. 18 procent van de omzet in onderzoek, dat is wereldwijd een 

bedrag van USD 8,2 miljard per jaar. In ons Development Center in Oss doen 

we bijvoorbeeld onderzoek naar bestrijding van kanker en Alzheimer. Daarbij 

onderzoeken we nieuwe technologieën om geneesmiddelen betaalbaar te maken 

voor opkomende markten. Bij Animal Health doen we onderzoek naar nieuwe 

geneesmiddelen en vaccins voor zowel gezelschapsdieren als landbouwdieren. 

Hierbij valt te denken aan geneesmiddelen tegen nieuwe dierziekten, zoals recent 

het Schmallenbergvirus dat ongeboren schapen aantast.

INNOVatIE IN prODuCtIE
MSD innoveert ook in productie. Het produceren en verpakken van medicijnen 

is kwalitatief hoogwaardig werk. Wij maken bijvoorbeeld biotechnologische 

geneesmiddelen, die geproduceerd worden met levende cellen en niet via een 

chemische reactie zoals de klassieke farmaceutische geneesmiddelen. Naast de 

productie van tabletten en vloeistoffen via flexibele verpakkingslijnen, produceren 

we ook innovatieve toepassingsvormen voor bijvoorbeeld anticonceptiemiddelen. 

De anticonceptiering en het anticonceptiestaafje zijn daar voorbeelden van.  

Voor diergeneesmiddelen werken we met een revolutionaire techniek voor het 

vriesdrogen van vaccins. 

Dagelijks werken we aan het nog efficiënter maken van onze productieprocessen 

zodat de kostprijs voor medicijnen lager wordt en er een groter deel van de 

wereldbevolking toegang tot onze medicijnen kan krijgen.

Pijler 1
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 MSD is het meest diverse farmabedrijf in Nederland. Alle facetten van een 

farmaceutisch bedrijf, van onderzoek tot aan het op de markt brengen, zijn 

bij MSD in Nederland vertegenwoordigd. We ontwikkelen, produceren en 

verpakken medicijnen op allerlei gebieden: voor hart- en vaatziekten, diabetes,  

reuma, maag-, darm- en leveraandoeningen, kanker, diabetes, migraine en 

ziekten zoals Parkinson en HIV/Aids. Daarbij maken we ook medicijnen ter 

bevordering van vruchtbaarheid en hebben we het meest diverse portfolio aan 

anticonceptiemiddelen. 

 MSD exporteert medicijnen naar 140 landen over de hele wereld, voor een 

bedrag dat vergelijkbaar is met  de hele Nederlandse bloemenexport. We maken 

verpakkingen en bijsluiters in 50 verschillende talen en zorgen ervoor dat de 

geneesmiddelen gekoeld en goed verpakt alle uithoeken van de wereld bereiken.

gEwaarDEErD bEDrIjf
 Huisartsen en specialisten zien MSD als meest gewaardeerde farmabedrijf van 

Nederland. Dit blijkt uit de Monitor Topsectoren van het CBS uit 2012 en het 

internationale ‘Trust and Value’-onderzoek van ZS Associates.  

MSD biedt werkgelegenheid aan ruim 4.500 mensen in Nederland, vanuit locaties 

in Haarlem, Oss en Boxmeer.  Wij zijn daarmee een van de grootste farmaceutische 

bedrijven van ons land, waar mensen met verschillende opleidingsniveaus en 

achtergronden hun bijdrage leveren aan een gezonde wereld. Wij zijn er trots op al 

vele jaren Top Employer in Nederland te zijn (CRF Institute).

gezonDheiD 
van Dieren

hart- en vaatziekten

reuma diabetes

neurOLOGie

hiv/aids

antiCOnCePtie

maaG-, darm- en Leverziekten

OnCOLOGie

hePatitis C

vruChtbaarheid

infeCtieziekten

OOGziekten

Onze beLanGrijkste theraPieGebieden

MeeSt DiverSe 
farMabeDrijf

 MSD Animal Health is wereldwijd een van de grootse bedrijven op het gebied 

van diergeneesmiddelen. In Boxmeer  ontwikkelen en produceren we vaccins en 

farmaceutische producten voor dieren. We zetten ons in om de gezondheid, het 

welzijn en de productiviteit van zowel gezelschapsdieren als landbouwdieren in 

stand te houden en te verbeteren.

 Ook de zorg voor dieren gaat verder dan alleen medicijnen. Zo levert MSD  

Animal Health bijvoorbeeld een dienst waarbij varkensbedrijven worden 

doorgelicht om de gezondheidsstatus van het bedrijf te optimaliseren via 

vaccinatie, verantwoorde inzet van antibiotica en hygiënemaatregelen.
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SaMEN MEt partNErS VErbEtErEN wIj DE zOrg
MSD levert een bijdrage aan de verbetering en het betaalbaar houden van 

de zorg. We doen dit samen met onze partners in de zorg zoals ziekenhuizen, 

patiëntenorganisaties, artsengroepen, apothekers en zorgverzekeraars.  

Samen met deze partners maken wij bijvoorbeeld werk van het bevorderen van 

therapietrouw. Want een medicijn kan pas echt goed werken als het ook op de 

juiste manier wordt ingenomen. 

De samenleving hecht steeds meer waarde aan behandeluitkomsten, effectiviteit 

en doelmatigheid van geneesmiddelen. Daarom hanteert MSD als uitgangspunt: 

het juiste medicijn voor de juiste patiënt op het juiste moment. Wij bieden 

ziekenhuismanagers en -apothekers rekenprogramma’s, waarmee ze een  

kosten-batenanalyse voor onze geneesmiddelen kunnen maken.

MSDCarE EN DOELMatIgE zOrg
Onder de noemer MSDCARE zijn we met de verschillende zorgpartners  

betrokken bij zorgverbeterprojecten die de patiënt ten goede komen. In deze  

tijd van het terugdringen van zorgkosten is doelmatige medicijnverstrekking 

belangrijker dan ooit. Een voorbeeld is het zorgprogramma TNFCARE voor 

patiënten die regelmatig een ziekenhuis bezoeken om hun medicijn voor reuma  

of darmontsteking per infuus toegediend te krijgen. Dit programma zorgt voor 

een prettiger behandeling van de patiënt, maar ook voor een kostenbesparing  

in het ziekenhuis omdat verspilling van het medicijn wordt verminderd.

In de huisartsenzorg hebben we het programma CVRMCARE geïntroduceerd. 

CVRMCARE helpt zorggroepen om de behandeling van mensen met hart- en 

vaatziekten te optimaliseren. Dat verbetert de kwaliteit van leven van de patiënt. 

En zorgt ook voor een vermindering van kosten in de zorg.

Extra ONDErStEuNENDE zOrg
Voor hepatitis-C-patiënten heeft MSD het HepaZorg-programma dat bestaat uit 

het geven van voedingsondersteuning en hulp bij de toediening van medicatie. 

En we hebben ook een aantal praktische apps ontwikkeld, zoals de Buikbuddy app 

voor mensen met colitis ulcerosa of de ziekte van Crohn en de Reumacoach app 

die mensen met reuma helpt met de dagelijkse uitdagingen bij deze ziekte.

bIjDragE MaatSCHappELIjk DEbat
MSD levert een waardevolle bijdrage in discussies over het betaalbaar houden 

van de zorg, waarbij de kwaliteit niet uit het oog wordt verloren. Jaarlijks initiëren 

wij deze discussie met stakeholders in de zorg ook zelf met onze conferentie 

‘Panorama van de Zorg’.

wij geloven Dat De 
kwaliteit van De 

zorg kan verbeteren, 
terwijl De zorg 

betaalbaar blijft

Pijler 2
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MSD INVEStEErt IN MEDEwErkErS 

Medewerkers vormen ons grootste kapitaal en we 

vinden het daarom belangrijk dat collega’s zich in 

hun functie kunnen ontplooien, zich breed kunnen 

ontwikkelen en met plezier en verantwoordelijkheid 

hun werk doen. Daarbij investeert MSD in 

de gezondheid van haar medewerkers. Veel 

medewerkers maken gebruik van sportfaciliteiten op 

het terrein. Ook faciliteert MSD programma’s voor 

mensen die samen met collega’s willen afvallen of 

stoppen met roken.

wIj DragEN zOrg VOOr DE OMgEVINg
Bij MSD tonen we in alles wat wij doen respect 

en zorg voor de gezondheid, veiligheid en welzijn 

van mensen en het milieu. Bij het produceren 

van medicijnen worden afvalstoffen gescheiden. 

Daarnaast winnen we ook warmte terug uit 

productieprocessen en gebruiken we zonne-energie.

Op kantoor werken we energiezuinig, onder meer 

door lampen die automatisch aan- en uitgaan  

via bewegingsmelders. 

wIj zIjN traNSparaNt 

MSD is van oudsher een maatschappelijk betrokken 

onderneming en zich bewust van haar rol naar 

werknemers, artsen, patiëntenorganisaties en 

overige klanten. Integriteit, respect en compliance 

zijn een belangrijk uitgangspunt van ons handelen. 

Wij hechten veel waarde aan transparantie: in onze 

relatie met artsen, in onze klinische onderzoeken en 

in de samenwerking met patiëntenorganisaties. 

zonDer 
MaatSchappelijke 

verantwoorDelijkheiD 
geen gezonDe 

werelD

Pijler 3
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bEStrIjDINg VaN rIVIErbLINDHEID
Al meer dan 25 jaar produceren we in Haarlem – als enige locatie ter wereld –  

tabletten ter voorkoming van rivierblindheid. Deze stellen we kosteloos ter 

beschikking aan landen in Afrika en Latijns-Amerika. Per jaar kunnen hiermee 80 

miljoen mensen succesvol worden behandeld.

MSD VOOr MOEDErS
MSD heeft zich ten doel gesteld om de moedersterfte rond bevallingen in 

ontwikkelingslanden binnen tien jaar tijd met 75 procent terug te dringen.  

Zo werken we samen met lokale overheden in ontwikkelingslanden om meer 

vrouwen toegang te geven tot anticonceptiemiddelen. Door deze middelen 

beschikbaar te stellen tegen betaalbare prijzen, helpen we mee aan het 

voorkomen van ongeplande zwangerschappen die tot moedersterfte tijdens  

de bevalling kunnen leiden. 

SpONSOrINg VaN kika
MSD is al vele jaren hoofdsponsor van de Run for KiKa, het jaarlijkse 

hardloopevenement in Spaarwoude en Aquabest waarmee we met collega’s 

en relaties geld ophalen voor de bestrijding van kinderkanker. Ook steunen 

we KiKa met de bouw van het Prinses Máxima Centrum, dat het grootste 

kinderkankercentrum van Europa wordt. 

HaNDEN uIt DE MOuwEN
Elk jaar doen medewerkers van MSD onder werktijd een dag vrijwilligerswerk, 

bijvoorbeeld klussen of een dagje uit met bewoners van een verzorgingstehuis. 

MSD neemt bijkomende kosten zoals klusmateriaal, catering of de bus voor een 

dagje uit voor haar rekening.

MSD iS vanuit  
neDerlanD al jarenlang 

MaatSchappelijk actief Met  
een aantal goeDe Doelen,  
zowel in onS eigen lanD  

alS in het buitenlanD
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MSD 
Postbus 581, 2003 PC Haarlem
Tel. 023-5153153 
E-mail: info.nl@merck.com 
www.msd.nl
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