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Novartis heeft in België een stevige voetafdruk. In België begon ons verhaal als pionier in de
gezondheidszorg intussen meer dan 100 jaar geleden in 1920, toen Ciba werd opgericht. Met
meer dan 2.000 mensen zetten we ons in België in voor een beter heden en een betere
toekomst van patiënten. Onze getalenteerde, diverse en gedreven teams werken samen om
onze pijplijn van innovatieve geneesmiddelen te ontwikkelen en op de markt te brengen.
Belgische leider in klinische studies
Novartis België is de Belgische leider in klinische studies. Er lopen 150 klinische studies in
580 centra waar 2.500 patiënten aan deelnemen. Belgische vrijwilligers en patiënten zijn
betrokken bij het vroege onderzoek van bijna elk geneesmiddel dat Novartis ontwikkelt. Dat
betekent dat zij vaak als eerste kunnen gebruikmaken van onze therapeutische doorbraken.
België staat in de internationale top 10 van landen waar Novartis de meeste klinische
studies uitvoert, en in verhouding tot het aantal inwoners in Europa zelfs op de tweede
plaats.
Toonaangevende productievestiging in Puurs
Onze productiefaciliteit in Puurs, waarin sinds de opening in 1977 enkele honderden
miljoenen euro's werden geïnvesteerd, is uitgegroeid tot een internationaal vlaggenschip
voor de productie van oftalmologische producten.
98% van de productie van deze grootste producent van visco-elastische materialen en
oogdruppels ter wereld is bestemd voor de export. Patiënten in meer dan 155 landen over
de hele wereld vertrouwen op onze in België geproduceerde oogproducten.
Sinds 2017 beschikken we ook over een hoogtechnologisch analytisch laboratorium en
een toonaangevende afvullijn voor biologics. We blijven investeren in deze vestiging en
zullen er met enkele van onze baanbrekende technologieën de geneeskunde in België blijven
mee heruitvinden.
Unieke positie voor duurzame gezondheidszorg
Om de investeringen in innovatie te ondersteunen, zorgt Sandoz [2], de afdeling voor
generische middelen en biosimilars van Novartis, voor een besparing van meer dan 200
miljoen euro per jaar via zijn bijdrage aan de Belgische markt van generische middelen.
Novartis bevindt zich in een unieke positie om de duurzaamheid van het
gezondheidszorgsysteem te waarborgen, door bij te dragen aan de inspanning om

middelen toe te wijzen, besparingen mogelijk te maken en toegang te bieden tot innovatie.
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