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MSD herbevestigt tijdens het 25ste jaarlijkse ECCMID-congres zijn
engagement voor de ontwikkeling van innoverende oplossingen voor
de behandeling van infectieziekten.
Brussel, 18 mei 2015 – MSD (Merck in de Verenigde Staten) herbevestigt zijn doorgedreven
inzet voor het ontdekken en ontwikkelen van nieuwe oplossingen in de wereldwijde strijd tegen
infectieziekten, waaronder infectieziekten veroorzaakt door resistente bacteriën. In de afgelopen
week hebben onderzoekers, ter gelegenheid van de 25ste editie van het European Congress of
Clinical Microbiology and Infectious Diseases (ECCMID) te Kopenhagen, meer dan 30 sessies
voorgesteld met wetenschappelijke gegevens over de portefeuille van producten die reeds op
de markt zijn of die in ontwikkeling zijn bij MSD.
“De toename in infecties die resistent zijn voor de antibiotica die momenteel op de markt
zijn, is één van de grootste problemen van de publieke gezondheidszorg”, benadrukte
Dr. Julie Gerberding, executive vicepresident, strategic communications, global public
policy and population health, bij MSD. “Bij MSD zijn we fier op onze doorgedreven inzet
bij de ontwikkeling van nieuwe behandelingen in de strijd tegen infectieziekten. Samen
met andere organisaties wil MSD het antibioticabeleid ondersteunen om de opkomende
resistentie af te remmen”.
Elk jaar sterven 2.000 tot 3.000 Belgen aan ziekenhuisinfecties, een groot deel daarvan
door bacteriën waartegen antibiotica niet meer helpen. De Belgische minister van
Gezondheid, Maggie De Block, heeft in december vorig jaar ook bevestigd dat “resistente
bacteriën vormen een waar gevaar voor de publieke gezondheid”.
MSD heeft op 21 januari 2015 de overname van Cubist Pharmaceuticals, wereldleider in
antibiotica, afgerond en zet het door dit bedrijf reeds uitgevoerde werk voort op het gebied van
infectieziekten, wat een prioritair onderzoeksdomein blijft. Naast een portefeuille die antibiotica,
antischimmelmiddelen, vaccins, HIV- en hepatitis C-behandelingen bevat, heeft MSD
verschillende programma’s lopen, van het onderzoeksstadium tot het laatste stadium van
ontwikkeling. Momenteel heeft MSD in totaal meer dan 15 klinische studies voor de preventie
en behandeling van infectieziekten. Voor deze studies is de rekrutering voorzien van 8000
patiënten wereldwijd, waarvan 210 patiënten in België.
Innovatie in de ontwikkeling van anti-infectiebehandelingen is van essentieel belang om te
beantwoorden aan de stijgende medische nood door resistentie tegen antibiotica en
antischimmelmiddelen wereldwijd. Naast de inspanningen in onderzoek naar anti-infectieuze
middelen, verhoogt MSD zijn deskundigheid door samenwerking met wetenschappers. Het
bedrijf engageert zich in samenwerking met partners om aan deze medische nood te
beantwoorden en is zich ervan bewust dat nieuwe methoden en een bredere aanpak door
partnerschip - zowel publieke als private - van essentieel belang zijn om innovatie te
bevorderen.

Wat innovatie betreft, inspireert en ondersteunt Prof. Dr. Herman Goossens, diensthoofd
van de afdeling Klinische Biologie van het Universitair Ziekenhuis Antwerpen en
coördinator van het European Laboratory Network voor het projet Combating Bacterial
Resistance in Europe (COMBACTE - www.combacte.com) de farmaceutische industrie
om klinische onderzoeken uit te voeren in kader van bacteriële infecties. Hij staat positief
tegenover de inzet van MSD voor investering in nieuwe antibiotica: “De resistentie van
antibiotica is één van de grootste gevaren voor de publieke gezondheid. Het aantal
patiënten dat overlijdt aan bacteriële infecties die resistent zijn voor de bestaande
antibiotica neemt toe. Het nieuwe publiek-private partnerschip COMBACTE tussen de
farmaceutische industrie en de Europese Commissie, zal bijdragen tot de ontwikkeling
van nieuwe antibiotica en wij zijn verheugd met deze hernieuwde inzet van een aantal
grote farmaceutische bedrijven”.
MSD heeft een lange samenwerkingsgeschiedenis met andere bedrijven op het gebied van
infectieziekten en was het eerste bedrijf in massaproductie van penicilline tijdens de
oorlogsinspanningen van de jaren 1940. Meer recentelijk, sinds 2002, ondersteunt MSD de
studie S(tudy) for M(onitoring) A(ntimicrobial) R(esistance) T(rends). SMART monitort de in vitro
gevoeligheid van klinische bacterie-isolaten ten opzichte van bepaalde antibiotica wereldwijd.
De verzamelde en gedeelde informatie dient om lokale en gezondheidsinstanties wereldwijd te
helpen bij de monitoring om een beter inzicht te verwerven in trends van antimicrobiële
resistentie en voor het selecteren van voor de patiënten geschikte antibiotica.
Als leider in het domein van de infectieziekten, zet MSD zich in voor:
• Het actief in stand houden van onderzoeks- en ontwikkelingsprogramma's die moeten
beantwoorden aan de medische behoeften bij preventie en behandeling van infectieziekten.
• Monitoring van het optreden van antibacteriële resistentie in samenwerking met externe
partners, bijvoorbeeld door hun voortdurende inzet bij monitoringstudies.
• Ondersteuning van een verantwoord antibioticumgebruik om de ontwikkeling van resistentie
af te remmen en de huidige therapeutische opties te handhaven.
• Pleiten voor verbeteringen in de procedures van het in de handel brengen en de financiële
incentives voor ondersteuning en versnellen van innovatie bij de ontwikkeling van nieuwe
antibiotica, vaccins, diensten en oplossingen.

Gegevens en belangrijke cijfers





Jaarlijks overlijden in Europa 25.000 personen aan de gevolgen van verhoogde
bacteriële resistentie.
Infecties door resistente bacteriën zijn verantwoordelijk voor ongeveer 2,5 miljoen extra
ziekenhuisdagen en kosten van 900 miljoen euro. De andere kosten verbonden met de
verzorging van deze patiënten worden op 10 miljoen euro geschat, en de kosten van
absenteïsme van de geïnfecteerde patiënten op 150 miljoen euro per jaar door verlies aan
productiviteit. Hier komt nog 450 miljoen euro verlies aan productiviteit bij door het overlijden
van geïnfecteerde patiënten.
In totaal worden de kosten voor de samenleving door bacteriële resistentie in Europa
op 1,5 miljard euro per jaar geschat.

Een voorbeeld van bacteriële resistentie
Escherichia coli: percentage resistentie tegen cefalosporine van de 3de generatie in 2013 ten
opzichte van 2009
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Meer over MSD
MSD is een farmaceutische wereldleider op het gebied van gezondheid, en staat voor
innoverende geneesmiddelen, vaccins, biologische behandelingen en ook veterinaire producten
ter bevordering van de gezondheid en het welzijn van mens en dier. MSD werkt samen met
klanten in meer dan 140 landen om patiënten toegang tot betere gezondheidsoplossingen te
bieden.
Het bedrijf heet Merck in de Verenigde Staten en Canada, en MSD in andere landen.
In België en in het Groothertogdom Luxemburg is MSD een van de belangrijkste actoren in de
medische innovatie met een continuum in activiteitenpalet:
onderzoek, productie en
commercialisatie.
Voor meer informatie, bezoek de website www.msd-belgium.be of www.msd.com.
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