MSD – EEN GOEDE GEZONDHEID, EEN BETER LEVEN
Visie
Met innovatieve geneesmiddelen, vaccins en waarde toevoegende oplossingen maakt MSD wereldwijd een
verschil in de gezondheid en het leven van mensen en dieren.
Het beste gezondheidsbedrijf zijn, dat is onze ambitie. Dagelijks geven wij op allerlei manieren invulling aan
onze ambitie door baanbrekende innovaties en geneesmiddelen te ontdekken en te ontwikkelen. Door die zo
efficiënt mogelijk te produceren. En door ze vervolgens duurzaam beschikbaar te maken. Voor zoveel mogelijk
mensen die ze nodig hebben. Of het nu gaat om oncologische geneesmiddelen of antibiotica, behandeling van
diabetes en hart- en vaatziekten, hepatitis of immuunziekten.
Samen met partners verbeteren we niet alleen de kwaliteit en doelmatigheid van de zorg, maar ook de
toegankelijkheid ervan. Want een beter leven moet voor iederéén bereikbaar zijn. Nu en in de toekomst, hier in
Nederland én in ontwikkelingslanden.

Missie
De kwaliteit van leven verbeteren en waar mogelijk ziekten genezen dan wel levens verlengen door
innovatieve geneesmiddelen en diensten te ontwikkelen.
Een bijdrage leveren aan goede en doelmatige zorg door samen te werken met partners en oplossingen te
ontwikkelen die écht waarde toevoegen.
Gezien worden als een prettige plek om te werken, als een betrouwbare zorgpartner en als een partij die
investeerders een goed rendement biedt.
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Waar staan we voor
• Innovatieve geneesmiddelen en diensten met een duidelijke meerwaarde voor de gezondheidszorg:
o Bijvoorbeeld ons nieuwe geneesmiddel voor patiënten met gevorderd melanoom.
o Of onze innovatieve antibiotica, waarmee we wereldwijd de strijd tegen steeds resistentere
micro-organismen aangaan.
o Maar ook het geneesmiddel van MSD voor de behandeling van diabetes type 2.
o En onze cholesterolverlager die voorgeschreven wordt bij hart- en vaatziekten en zorgt voor een verlaging
van de concentratie van het LDL-cholesterol.
• Samenwerking met zorgpartners aan optimale en doelmatige zorg waarbij de patiënt centraal staat. Door
het beschikbaar maken van geneesmiddelen die toegepast worden voor die patiënten die er het meeste
baat bij hebben.
o Met het programma TNFCARE willen wij bijdragen aan een betere infusiezorg in Nederlandse
ziekenhuizen. En met CALM, een door ons ontwikkelde intelligente verpakkingssensor beogen wij de
bewaarcondities en therapietrouw te verbeteren van kostbare temperatuurgevoelige geneesmiddelen.
• Wereldwijd betere toegang tot gezondheidszorg, onze geneesmiddelen en vaccins:
o Over heel de wereld werken we samen met verschillende partners om geneesmiddelen breed beschikbaar
te maken.
• Voor de bestrijding van rivierblindheid stellen we medicamenten kosteloos ter beschikking.
• We hanteren prijsdifferentiatie voor verschillende regio’s in de wereld en werken intensief samen met diverse
partijen zoals de Bill & Melinda Gates Foundation, waarmee we jarenlang geparticipeerd hebben in het African
Comprehensive HIV/Aids Partnerships (ACHAP) door antiretrovirale middelen te doneren.
• Door de invoering van de lean- en six sigma principes in ons productieproces, waardoor de verpakkingskosten
en daarmee de kostprijs van onze geneesmiddelen verlaagd zijn.
• Innovatie in wetenschap en gezondheidszorg, met nadruk op therapeutische gebieden met een grote
medische behoefte:
o We richten ons bijvoorbeeld op diabetes, hepatitis, Alzheimer en kanker.
o Maar óók specifiek op de gezondheid van vrouwen en het terugdringen van moedersterfte middels het
programma MSD for Mothers.
• Het welzijn en de productiviteit van zowel gezelschapsdieren als landbouwhuisdieren in stand te houden en
te verbeteren:
o Door middel van vaccinatie bepaalde dierziekten voorkómen en/of onder controle houden.
o De preventie en de behandeling van ook voor de mens besmettelijke dierziekten, waardoor de kans wordt
verminderd dat dergelijke ziekten kunnen worden overgebracht op de mens.
o Het leveren van innovatieve services die bijdragen aan de preventie van dierziekten, een service om
varkensbedrijven door te lichten met als doel de oorzaak van luchtwegproblemen te identificeren en
structureel op te lossen.
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Bedrijfsprofiel
MSD werkt mee aan een gezonde wereld voor mens en dier. Met onze innovatieve geneesmiddelen en
diensten voor patiënten, ziekenhuizen en zorgverleners bieden we behandelingen voor een betere gezondheid.
Geneesmiddelen die het verschil kunnen maken tussen ziek op bed liggen of de gewone, dagelijkse dingen
kunnen doen. En soms zelfs tussen leven en dood.
In Nederland is MSD met zo’n 4.000 medewerkers één van de grootste en meest diverse innovatieve
farmaceutische bedrijven. Vanuit onze vestigingen in Haarlem, Oss en Boxmeer vinden tal van
uiteenlopende activiteiten plaats. Van het begeleiden van klinisch onderzoek tot productie en verpakking
van geneesmiddelen, tot het op de markt brengen van geneesmiddelen met bijbehorende ondersteunende
services voor (dieren)arts en patiënt.
Maar MSD doet meer! Door waarde toevoegende oplossingen te bieden en samen te werken met partners,
leveren we een bijdrage aan goede en doelmatige zorg. Dat is ons doel: patiëntenzorg optimaliseren,
therapietrouw bevorderen en verspilling van medicatie voorkomen.
MSD zoekt de dialoog met verschillende partners in de zorg. We richten ons op toekomstbestendige zorg:
innovatie en kwaliteit gaan daarbij hand in hand met stabilisatie van kosten. Want betaalbare zorg is ook onze
zorg.
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Nieuwe innovaties, gericht op geneesmiddelen, maar ook op het optimaliseren van de kwaliteit van de zorg
blijven noodzakelijk. In de huidige tijd speelt het bijbehorende prijskaartje een steeds bepalendere rol. MSD
gelooft dat het mogelijk is om de zorg te optimaliseren en daarbij de kosten te stabiliseren, door bijvoorbeeld
opbrengsten op andere vlakken te creëren. Het is essentieel om op het juiste moment, aan de juiste patiënt,
het juiste geneesmiddel ter beschikking te stellen. Zo voorkomen we over- en onderbehandeling en gaan we
verkeerd geneesmiddelengebruik tegen. En dan is goede gezondheidszorg geen kostenpost meer, maar een
investering.
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