50 jaar pharma.be: een succesverhaal voor België!
“We hebben de afgelopen maanden de 50ste verjaardag van pharma.be
aangegrepen om achterom te kijken naar de vele therapeutische innovaties die
hun oorsprong hadden in ons land. De farmaceutische sector is ongetwijfeld
uitgegroeid

tot

een

succesverhaal

voor België. Tegelijk zien

we

tal van

opportuniteiten in de toekomst om te blijven innoveren in ons land. Door intens
samen te werken met de overheid, academici en andere sleutelactoren in de
gezondheidszorg, kan innovatie verder gestimuleerd worden in het voordeel van
de patiënten."
Catherine Rutten,
CEO van pharma.be

PHARMA.BE 50th ANNIVERSARY SYMPOSIUM
50 JAAR INNOVATIE
Premier Charles Michel, keynote spreker
op het Symposium
Op 21 november kwamen meer dan 650
stakeholders in de gezondheidszorg bijeen
in Brussel om een Symposium bij te wonen
ter gelegenheid van de 50ste verjaardag
van pharma.be. 50 jaar innovatie voor
patiënten in België is een erfenis om trots
op te zijn. Premier Charles Michel
bevestigde dit en noemde in zijn toespraak
de Belgische geneesmiddelenindustrie “een
gigantisch laboratorium van hoop voor
patiënten, wereldwijd”.
Compilatievideo van het Symposium https://youtu.be/oGaFtnvNOUw
Verslag: de Belgische geneesmiddelenindustrie, een ongekend succesverhaal en de foto's.

pharma.be vzw | asbl
Algemene Vereniging van de Geneesmiddelenindustrie (A.V.G.I.) | Association générale de l’industrie du médicament (A.G.I.M.)
Terhulpsesteenweg 166 Chaussée de La Hulpe | Brussel 1170 Bruxelles
info@pharma.be | www.pharma.be | tel 02 661 91 11 | fax 02 661 91 99
BTW - TVA BE 0407.622.902 | Ondernemingsnummer - Numéro d’entreprise 0407.622.902 | RPR Brussel

INNOVATIE VOOR PATIËNTEN
Patrick Reyntiens, ervaringsdeskundige bij Sensoa
Het zijn de noden van de patiënten die de wetenschappers in de labo’s
motiveren om elke dag opnieuw hard door te werken aan oplossingen. De
farmaceutische innovatie en medische vooruitgang van de laatste 50 jaar is
indrukwekkend, en de impact op de levenskwaliteit van vele
patiënten is tastbaar. Dat blijkt ook uit de volgende patiëntengetuigenissen:
•

Patrick Reyntiens, over hoe hiv-besmetting evolueerde van een doodsvonnis naar een chronische ziekte

•

Véronique Scaillon, over de nieuwe perspectieven in de behandeling van Hepatitis C

•

Leo Coene, over de vernieuwde hoop voor patiënten met pancreaskanker

•

Paul De Corte, over de verbetering van de levenskwaliteit voor psoriasis patiënten

BELGIË, DE FARMAVALLEI IN EUROPA
Innovatie zit met overvloed in het DNA van België. In 2015 kende ons land een opmerkelijke groei (+
5,5%) op het vlak van investeringen in Onderzoek en Ontwikkeling (O&O) van nieuwe geneesmiddelen, een
stijging ver boven het gemiddelde in de EU (+1,98%). De Belgische farmaceutische sector versterkte zo in
2015 haar Europese toppositie op het vlak van tewerkstelling, O&O, klinische studies en export.
•
•

Persbericht: 'Farmacijfers 2015, in een Europees
brochure
Video: ‘In the Land of Pharma, Belgium is King’

perspectief' en volledige

pharma.be

DE 'PHARMA FACES'
De Belgische geneesmiddelensector telt 35.000 werknemers - evenveel mannen als vrouwen - die
de drijvende kracht zijn achter de Belgische farmavallei. Onderzoekers in laboratoria, maar ook
medewerkers die betrokken zijn bij klinische studies, regelgevende dossiers, productie, logistiek &
distributie, het medisch departement... bewegen soms hemel en aarde om een geneesmiddel ter
beschikking te stellen van de patiënt. En dit met veel toewijding en zorg. We lieten enkele van hen aan het
woord.
•

11 interviews met 'Pharma faces'

PUBLICATIES - 50 YEARS STORIES
"De afgelopen decennia werden gekenmerkt door een recordaantal innovaties, creaties en ontdekkingen",
merkte premier Charles Michel op tijdens het symposium van pharma.be Aan de hand van een reeks
portretten geeft pharma.be een terugblik op deze nooit geziene innovatieve boom in de farmaceutische
sector, in een twaalftal therapeutische domeinen: kanker, zeldzame ziekten, vrouwenziekten, astma en
COPD, ALS en Parkinson, virale hepatitis, cardiovasculaire ziekten, de ziekte van Alzheimer, artritis en
HIV/AIDS.
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