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Sanofi in België: groei in hogere versnelling
Ons land is meer dan ooit vruchtbare bodem voor verdere groei van Sanofi,
wereldwijd een toonaangevend biofarmaceutisch bedrijf dat in België het volledige
traject van het geneesmiddel uitvoert: van preklinisch onderzoek, klinische
ontwikkeling en de biotechnologische productie van geavanceerde behandelingen tot
de begeleiding van zorgverleners en hun patiënten.
Het farmabedrijf viert de 20ste verjaardag van zijn Ablynx O&O-vestiging in Gent en
productiesite in Geel, twee internationale referenties op het vlak van
biotechnologische innovatie en productie, en telt ondertussen meer dan 1500
medewerkers in België.

Brussel, 20 oktober 2021. In aanwezigheid van Vlaams Minister van Welzijn, Volksgezondheid, Gezin en
Armoedebestrijding, Wouter Beke, Voorzitter Kamerfractie Open VLD, Maggie De Block, en lokale en regionale
politieke vertegenwoordigers, nemen de 1500 Belgische personeelsleden van Sanofi deel aan een hybride
evenement dat gelijktijdig plaatsvindt op de vestigingen in Gent, Geel en Diegem. Deze plechtigheid biedt een
forum voor inspirerende gedachtewisselingen over de vooruitgang in de strijd tegen ernstige ziekten en
complexe aandoeningen.
"We zijn ruim 80 jaar actief in België en onze aanwezigheid is enorm versterkt door de overname van Genzyme
in 2011 en Ablynx in 2018, twee biotechparels waarvan de Belgische vestigingen vandaag hun 20ste verjaardag
vieren", verklaart Johan Heylen, de gedelegeerd bestuurder van Sanofi in België. "Na de 300 miljoen euro
investeringen in Geel in 2016 hebben wij in de afgelopen vijf jaar meer dan 190 miljoen euro geïnvesteerd in
gespecialiseerde laboratoria en in de uitbreiding van onze productiecapaciteit. Hierdoor zijn we voortaan één
van de weinige bedrijven in dit land wiens activiteiten van onze hoogopgeleide medewerkers het hele traject
van het geneesmiddel omvatten: van innovatie en preklinisch onderzoek tot klinische ontwikkeling,
hoogtechnologische productie en het beschikbaar stellen van geneesmiddelen aan zorgverleners en hun
patiënten”.
Het Gentse bedrijf Ablynx (voormalige spin-off van de VIB en de VUB) is leidinggevend op het vlak van de
NANOBODY® technologie. NANOBODY moleculen zijn therapeutische eiwitten die ontwikkeld zijn op basis
van specifieke antilichamen ontdekt bij kameelachtigen. Deze innovatie is vandaag een belangrijke pijler in de
internationale O&O-strategie van Sanofi. Op basis van deze technologie kunnen nieuwe, innovatieve
geneesmiddelen worden ontwikkeld voor diverse ziektedomeinen waaronder inflammatie, immunologie en
oncologie.
"In twintig jaar tijd zijn we gegroeid van een bedrijf met oorspronkelijk 10 medewerkers naar 450 medewerkers
van 25 verschillende nationaliteiten. Onze Gentse vestiging beslaat meer dan 12.500 m² waarvan het overgrote
deel wordt ingenomen door gespecialiseerde laboratoria. In deze exponentiële groei speelt Sanofi sinds 2018
een essentiële rol", verduidelijkt Kristine De Sutter, Head of R&D bij Sanofi België. "Sanofi geeft ons de middelen
om onze ambities waar te maken om vernieuwende geneesmiddelen te ontwikkelen en biedt onze medewerkers
in Gent de gelegenheid om zich verder te ontwikkelen in nauwe samenwerking met experten in een
internationaal farmabedrijf."

Drie jaar geleden heeft Ablynx succesvol een eerste geneesmiddel op basis van de NANOBODY®-technologie
gelanceerd tegen een zeldzame bloedstoornis. Dat Belgische succesverhaal lijkt nu een vervolg te krijgen met
twee nieuwe geneesmiddelen uit Gent waarvoor recent twee Fase I studies zijn opgestart bij Belgische gezonde
vrijwilligers, terwijl er nog andere moleculen in de pijplijn zitten.
De productiesite in Geel produceert complexe biologische geneesmiddelen voor diverse landen in de wereld.
Levende cellen die in bioreactoren worden gecultiveerd, produceren monoklonale antilichamen en enzymen
op basis van procedures met zeer hoge kwaliteitsnormen.
"Twintig jaar geleden waren een kleine honderd medewerkers in Geel gehuisvest in containers die dienst deden
als kantoren en labo’s. We zijn intussen geëvolueerd naar ruim 800 medewerkers die, 24/7 en 365 dagen per
jaar, strijd leveren tegen zeer complexe ziekten op een ultramoderne site van 95.000 m²", bevestigt Julien
Moindrot, Site Head van Sanofi Geel. "We bereiden ons bovendien voor op de lancering van nieuwe
geneesmiddelen die een groot verschil kunnen maken in het leven van honderdduizenden patiënten over de
hele wereld."
Behalve op de vestigingen in Gent en Geel heeft Sanofi ook ruim 250 medewerkers in Diegem en Brussel die
onder meer werkzaam zijn in ondersteunende diensten en helpen met de registratie en het ter beschikking
stellen van geneesmiddelen aan zorgverleners en hun patiënten. Zo zijn er in het hele land samenwerkingen
met universiteiten, bevoegde overheden, patiëntenverenigingen en medische beroepsorganisaties.
"Deze jubileumviering is ook een belofte voor de toekomst", besluit Johan Heylen, de gedelegeerd bestuurder
van Sanofi in België. "We hebben in de laatste twee jaar opnieuw bijna 50 miljoen geïnvesteerd in onze
productieafdeling in Geel en onze onderzoeksafdeling in Gent om nog sneller te doen wat Sanofi als beste kan:
innoveren en nieuwe geneesmiddelen ontwikkelen en naar de patiënt brengen.
Over Sanofi
Sanofi werkt elke dag opnieuw aan oplossingen voor mensen met gezondheidsproblemen. Wij zijn een wereldwijd
biofarmaceutisch bedrijf dat zich toelegt op de menselijke gezondheid. We voorkomen ziekten door middel van vaccins
en bieden innovatieve behandelingen om pijn te bestrijden en het lijden te verlichten. We helpen zowel mensen die te
maken krijgen met een zeldzame ziekte als miljoenen mensen met langdurige chronische aandoeningen. Meer dan
100.000 medewerkers van Sanofi in 100 landen zetten zich in om wetenschappelijke innovatie om te zetten in
zorgoplossingen overal ter wereld.
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