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In deze bijzondere tijden is het voor elk bedrijf van belang om flexibel te zijn en bij te
dragen waar dat kan. Zo is het ook voor Novartis een kans om met onze specifieke
expertise een bijdrage te leveren. Van globaal tot op lokaal- en microniveau helpen we
waar we kunnen. Van het doen van onderzoeken naar mogelijke geneesmiddelen om de
effecten van de pandemie te onderdrukken tot het doneren van fruit aan voedselbanken
en zorginstanties.
Wereldwijd zijn er volgens Pharma Intelligence al meer dan 140 vaccins en medicijnen in
ontwikkeling en lopen er honderden klinische onderzoeken. Ook Novartis onderzoekt op dit
moment het effect van enkele geneesmiddelen bij coronapatiënten - zowel op wereldwijde
schaal als in Nederland. Zo wordt onderzocht of bestaande Novartis medicijnen effectief
kunnen worden ingezet als oplossing bij deze pandemie.
Onderzoekers verwachten dat bijvoorbeeld anti-malaria middelen bij kunnen dragen aan het
afremmen van het virus door de tijd dat besmette personen virusdeeltjes verspreiden te

verkorten van 1 à 2 weken naar 4 à 5 dagen. Wereldwijd worden er door Novartis zo’n 130
miljoen doses hydroxychloroquine kosteloos beschikbaar gesteld. Daarnaast wordt met
bepaalde bloeddrukverlagers onderzocht of ic-opnames voorkomen kunnen worden.
Nederlandse specialisten richten hiermee hun pijlen op het bestrijden van een vochtophoping
in de longen, een belangrijke complicatie bij COVID-19. Tot slot lopen er wereldwijd ook fase
III onderzoeken bij coronapatiënten met twee van onze middelen waarbij het immuunsysteem
in bedwang wordt gehouden. Hierbij wordt gekeken of de hersteltijd voor COVID-19-patiënten
verkort kan worden, met minder intensieve zorg en zonder mechanische beademing.
Daarnaast zet Novartis zich ook in voor mogelijke nieuwe therapieën. Zo werken wij met
diverse consortia samen, om tientallen kandidaat-geneesmiddelen te beoordelen of het zinvol
is ze klinisch te testen. Zo ondersteunen we bijvoorbeeld ook de Bill & Melinda Gates
Foundation. We zullen waarschijnlijk pas rond het einde van dit jaar of begin volgend jaar
gegevens krijgen over de effectiviteit van deze nieuwe therapieën.
Ons dochterbedrijf Sandoz, gespecialiseerd in generieke geneesmiddelen en biosimilars,
heeft besloten om voor een aantal geneesmiddelen, zoals antibiotica en antivirale middelen,
de prijzen stabiel te houden zodat deze beschikbaar blijven om patiënten met het coronavirus
te behandelen. Deze geneesmiddelen zijn essentieel bij het behandelen van het coronavirus;
antivirale middelen verminderen de effecten van het coronavirus en antibiotica worden ingezet
ter bestrijding van longontsteking.
Novartis Nederland
Lokaal ziet ons dagelijks werk er ook opeens heel anders uit. Onze collega's in het
Nederlandse magazijn doen er onder deze uitdagende omstandigheden alles aan om een
betrouwbare levering mogelijk te maken en zo patiënten te blijven voorzien van hun
medicatie. Novartis levert medicatie aan patiënten en zorgverleners over de hele wereld en
verwacht op dit moment geen verstoring van levering in Nederland.
Video of Sandoz &amp; Novartis NL geneesmiddelenvoorziening
Ook vanuit huis blijven we dat stapje extra zetten. Zo gaat bijvoorbeeld de dagelijkse levering
vers fruit voor ons kantoor sinds de lockdown naar voedselbanken en zorginstanties. Een
ander voorbeeld is ontstaan uit een direct opgestarte samenwerking met longartsen. Zij
kunnen hun ernstig astmatische patiënten in deze tijd de mogelijkheid bieden om hun
geneesmiddelen thuis toegediend te krijgen. Verder werken we binnen de Vereniging
Innovatieve Geneesmiddelen (VIG) nauw samen met de andere farmabedrijven aan
initiatieven om de bijkomende problematiek van de pandemie te ondervangen.
Om het Nederlandse Rode Kruis in haar strijd tegen de verspreiding van het coronavirus te
ondersteunen heeft Novartis een donatie toegekend waarmee 15.000 vrijwilligers kunnen
worden ingezet op diverse COVID-19 projecten om zo het zorgpersoneel te ontlasten en
kwetsbare mensen te helpen.
Novartis neemt haar verantwoordelijkheid in deze bijzondere tijden serieus en zet alles op
alles om de wereldwijde gezondheidszorg te ondersteunen en deze zo snel mogelijk te
ontlasten van de gevolgen van de pandemie. Zo heeft Novartis een speciaal COVID-19 fonds
opgezet van 20 miljoen USD om getroffen samenlevingen over de hele wereld te

ondersteunen en stellen we onze geneesmiddelen ter beschikking voor klinisch onderzoek
naar COVID-19.

Mocht u vragen hebben, kunt u ons altijd bereiken via telefoon, email of videobellen
Bekijk hier onze contactgegevens [2].
Kijk voor meer informatie en de nieuwste updates op: https://www.novartis.com/coronavirus [3]
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