Een goede gezondheid,
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Pijler 1
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.

•	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
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ONZE belangrijkste therapiegebieden
hart- en vaatziekten

MSD Animal Health is wereldwijd een van de grootse bedrijven op het gebied
van diergeneesmiddelen. In Boxmeer ontwikkelen en produceren we vaccins en

diabetes

Reuma

farmaceutische producten voor dieren. We zetten ons in om de gezondheid, het
welzijn en de productiviteit van zowel gezelschapsdieren als landbouwdieren in

HIV/AIDS

Maag-, darm- en leverziekten

stand te houden en te verbeteren.
Ook de zorg voor dieren gaat verder dan alleen medicijnen. Zo levert MSD

Hepatitis C

NEUROLOGIE

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.

oncologie

oogziekten
ANTICONCEPTIE

infectieziekten

vruchtbaarheid

Meest diverse
farmabedrijf
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

Gezondheid
van dieren

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).
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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.

Pijler 2
Wij geloven dat de
kwaliteit van de
zorg kan verbeteren,
terwijl de zorg
betaalbaar blijft

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’.
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Pijler 3
Zonder
maatschappelijke
verantwoordelijkheid
geen gezonde
wereld

Wij zijn transparant

MSD investeert in medewerkers

Wij dragen zorg voor de omgeving
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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,

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

16

