FARMA & INNOVATIE

Nieuwsbrief februari 2016

"Investeren in innovatie is een topprioriteit van pharma.be. Wereldwijd speelt de
Belgische farmasector een uitzonderlijke voortrekkersrol in het onderzoek naar en de
ontwikkeling van nieuwe geneesmiddelen en behandelingen. Om een cijfer te geven:
het afgelopen jaar zijn in ons land elke maand gemiddeld tien nieuwe klinische proeven
rond kanker opgestart.
Naar aanleiding van Wereldkankerdag op 4 februari, zetten we innovatie en de
toegankelijkheid van nieuwe geneesmiddelen in de kijker in deze nieuwe Newsletter editie. Veel leesplezier!
Catherine Rutten
CEO van pharma.be

4 FEBRUARI 2016: WERELDKANKERDAG - PERSBERICHT: ELKE MAAND STARTEN TIEN NIEUWE
KLINISCHE PROEVEN ROND KANKER IN ONS LAND
Er worden in ons land gemiddeld tien nieuwe klinische proeven per maand opgestart in
de strijd tegen kanker: 119 sinds januari 2015 om precies te zijn. België speelt zo een
voortrekkersrol in het onderzoek naar vooruitstrevende behandelingen tegen kanker.
Dat blijkt uit cijfers van pharma.be
Lees het persbericht van pharma.be naar aanleiding van Wereldkankerdag
Lees het dossier “Therapeutische strategieën om kanker te overwinnen”

KBS FORUM OP 18 FEBRUARI 2016 - TERUGBETALINGEN IN DE GEZONDHEIDSZORG: EEN
AGENDA VOOR VERANDERING

Kristel De Gauquier, Medisch Directeur bij pharma.be
Eén jaar na het Burgerlabo van de Koning Boudewijnstichting (KBS) over de criteria van terugbetaling van
behandelingen in de gezondheidszorg, maken stakeholders en beleidsmakers de balans op tijdens een KBS
Forum op 18 februari. Dr Kristel De Gauquier, Medisch Directeur bij pharma.be, zal deelnemen aan het panel
"Waar zetten stakeholders de komende jaren op in?”.
Lees meer over het rapport van de KBS.
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Het Burgerlabo (2015) was een KBS-initiatief waarbij een diverse groep van 32 burgers bevraagd is over
algemene criteria voor terugbetaling van behandelingen in de gezondheidszorg. Op basis van concrete
cases, kwamen de deelnemers aan het labo tot een voorstel van 19 criteria en 6 voorwaarden voor
terugbetaling, waarop de overheid zich vervolgens kon baseren.
Lees meer over het KBS burgerlabo.

DE UITDAGINGEN VAN BIOLOGISCHE GENEESMIDDELEN

Prof Dr. Bruno Flamion, afdeling fysiologie en farmacologie, Universiteit van Namen
pharma.be organiseerde op woensdag 13 januari 2016 een infosessie rond biologische geneesmiddelen,
gevolgd door een bezoek aan de productiesite van Sanofi Genzyme in Geel.
Een 20-tal parlementsleden en lokale politici kregen toelichting bij de specifieke uitdagingen van biologische
geneesmiddelen, onder meer door vooraanstaand academicus en expert Prof Dr. Bruno Flamion.
Verslag van het bezoek aan de productiesite van Sanofi Genzyme
Als vereniging van bedrijven die actief zijn op het vlak van innovatieve geneesmiddelen in België, hecht
pharma.be veel belang aan de dialoog met alle partners in de zorg. De innovaties in het zorglandschap
grijpen

immers

bijzonder

snel

om

ons

heen.

Een

schoolvoorbeeld

daarvan

zijn

de

biologische

geneesmiddelen, die een steeds prominentere rol spelen in het therapeutisch aanbod voor patiënten.
Een belangrijk aantal van deze biologische geneesmiddelen worden in Vlaanderen en in België ontwikkeld
en/of geproduceerd. Een succesverhaal dat het leiderschap van ons land op het gebied van farmaceutische
ontwikkeling en productie nog maar eens onderstreept.
Om dit verhaal kracht bij te zetten, organiseerde pharma.be op woensdag 13 januari 2016 een
informatiesessie voor beleidsmakers rond de biologische geneesmiddelen in de productievestiging van Sanofi
Genzyme in Geel. Een twintigtal parlementsleden en lokale politici kregen eerst een uiteenzetting van Prof.
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Dr. Bruno Flamion (Universiteit Namen), vooraanstaand academicus en expert op het vlak van biologische
geneesmiddelen. Hij lichtte onder meer het unieke karakter en de specifieke uitdagingen van biologische
geneesmiddelen ten aanzien van de klassieke geneesmiddelen toe. Daarna volgde een bezoek aan de
productiesite. Deze vestiging van Sanofi Genzyme neemt een sleutelpositie in binnen de Sanofi groep, en
wordt beschouwd als één van de kroonjuwelen van onze biofarmaceutische industrie.
Gastheer Jan Hendrickx, Managing Director Sanofi Belgium: "Ik ben uitermate verheugd om samen met
pharma.be de beleidsmakers te mogen verwelkomen in onze biologische productiesite in Geel. Biologische
geneesmiddelen zijn de therapieën van de toekomst. Waar ze bij de Sanofi-groep in 2012 58% uitmaakten
van de R&D pipeline is dat in 2015 85% geworden. Een trend die zich ook bij andere bedrijven manifesteert.
De nieuwe biologische geneesmiddelen hebben het potentieel om een positieve transformatie teweeg te
brengen bij ernstige en invaliderende aandoeningen zoals diabetes, cardiovasculaire aandoeningen, kanker,
zeldzame aandoeningen, autoimmuunziektes, ..."
Gunther Pauwels, General Manager van de productiesite in Geel belichtte het complexe productieproces: "Als
producent van complexe biologische producten is het zaak om steeds te zoeken naar optimalisatie van onze
processen. Daarom investeren we intens in de basisopleiding - die zes maanden duurt - en in continue
training van onze medewerkers. In Geel positioneren we ons dan ook als 'Champions in production of
complex molecules'. Zo kunnen we de site verder verankeren in België en hopen we ze in de toekomst ook
uit te breiden."
CATHERINE RUTTEN (PHARMA.BE): “INNOVATIE IN BELGIË IS ONLOSMAKELIJK VERBONDEN MET
DE FARMASECTOR”
Naar aanleiding van een bijzondere krantenbijdrage over Innovatie, legt Catherine Rutten, CEO van
pharma.be, uit hoe België is uitgegroeid tot een Europese farma hub.
Lees het volledige interview van Mediaplanet
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Op dinsdag 19 januari gaf Minister van Volksgezondheid Maggie De Block toelichting bij het ‘Toekomstpact
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Volksgezondheid van het federaal parlement. Het pact is algemeen positief onthaald.
Lees het integraal verslag van de Commissie Volksgezondheid
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