Wereldwijde inspanningen geneesmiddelenbedrijven
Geneesmiddelenbedrijven nemen hun verantwoordelijkheid en leveren hun bijdrage in de wereldwijde aanpak
van COVID-19. Zij hebben unieke en brede kennis en ervaring op het gebied van onderzoek, ontwikkeling en
productie van geneesmiddelen en vaccins. Daarbij werken we samen met de Wereld Gezondheidsorganisatie
(WHO), overheden en zorgverleners over de hele wereld in het bestrijden van deze pandemie.
Inzet op gebied van onderzoek en ontwikkeling
•
•

Ten minste 20 bedrijven zijn betrokken bij onderzoek en ontwikkeling gerelateerd aan COVID-19.
Daarbij werken bedrijven samen met verschillende partijen. Het aantal bedrijven dat samen werkt
met:
o Universiteiten: 11
o Biotechbedrijven: 9
o Andere geneesmiddelenbedrijven: 3

Samenwerking bij onderzoek en ontwikkeling
•
•

•
•
•

12 bedrijven hebben zich aangesloten bij de COVID-19 Therapeutics Accelerator opgezet door de
Gates Foundation
4 bedrijven werken samen met de Biomedical Advanced Research and Development Authority van
het Amerikaanse ministerie van Volksgezondheid. Ze dragen bij aan een investering van $1 miljard
voor onderzoek, ontwikkeling en klinische onderzoek van een vaccin.
8 bedrijven hebben zich aangesloten bij het Innovatieve Medicines Initiative (IMI) met een budget
van $48 miljoen. Bedrijven dragen met geld en middelen bij.
Ten minste 4 bedrijven hebben donaties gedaan aan het Solidarity Response Fund van de WHO. In
totaal gaat dit om $12 miljoen aan giften en behandelingen.
IFPMA ( International Federation of Pharmaceutical Manufacturers & Associations) is één van de
oprichters van de Access to COVID-19 Tools Accelerator. Deze wereldwijde samenwerking heeft als
doel de ontwikkeling, productie en toegang tot nieuwe COVID-19 diagnostiek, behandelingen en
vaccins te versnellen.

Klinisch onderzoek door geneesmiddelenbedrijven
•
•
•
•

25 klinische studies naar de effectiviteit van bestaande of nieuwe geneesmiddelen om COVID-19 te
behandelen.
Vanaf half april zijn de eerste (klinische?) studies naar een vaccin tegen COVID-19 gestart.
Gemiddeld zijn 350 mensen geïncludeerd in studies van geneesmiddelenbedrijven. Daarnaast
lopen een aantal grote studies met meer dan 1.000 deelnemers.
Het merendeel van deze studies wordt uitgevoerd in Noord-Amerika en Europa, maar ook een
aantal in bijvoorbeeld China.

Giften
•
•

Geneesmiddelenbedrijven hebben tot nu toe ten minste $622 miljoen gedoneerd, waarvan een
groot deel aan landen en zorgstelsels met onvoldoende faciliteiten.
Geneesmiddelenbedrijven hebben tot nu toe 25 miljoen eenheden van bijvoorbeeld
geneesmiddelen en persoonlijke beschermingsmiddelen gedoneerd met een waarde van meer dan
$38 miljoen.
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