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Heeft in 2018 ruim 23% van haar 
omzet geïnvesteerd in research 
& development.*

Heeft meer dan 37 potentiële 
nieuwe geneesmiddelen in 
ontwikkeling.**

Werkt samen met vooruit-
strevende onderzoekscentra in 
Nederland en over de hele wereld.

Wij stellen ons graag aan u voor

Is één van ‘s werelds toonaange-
vende biofarmaceutische bedrijven, 
opgericht in de USA in 1887. 

Richt zich op (bloed)kanker en 
reuma, hart- en vaatziekten en 
fibrose. 

Heeft ruim 23.000 medewerkers 
in dienst, waarvan er 85 in 
Nederland werken.

Is al meer dan 50 jaar actief  
in Nederland en gevestigd in 
Utrecht.

ONZE DROOM: 
ZIEKTEN GENEZEN EN  
HET VERBETEREN VAN DE  
KWALITEIT VAN LEVEN BIJ 
CHRONISCHE ZIEKTEN.

Bristol-Myers Squibb

*  Meer informatie over financiele gegevens: www.bms.com/investors/ 
financial-reporting/annual-reports.html 

** Meer informatie over klinische studies: www.bms.com/researchers-and-partners.html



Heeft sinds 2011, 6 nieuwe 
geneesmiddelen voor verschillende 
indicaties op de markt gebracht.

Neemt deel aan meer dan 500 
klinische studies wereldwijd 
waarvan er 80 in Nederland 
lopen (2018).*

Richt zich met onderzoek op het 
snel beschikbaar krijgen van 
geneesmiddelen: 
-  voor patiënten die nu nog niet 

effectief te behandelen zijn;
-  om chronische ziekten onder 

controle te houden met behoud 
van een goede kwaliteit van leven.

Patiënten zo goed mogelijk willen helpen

Onderzoekt samen met zieken-
huizen hoe de zorg vernieuwd en 
verbeterd kan worden door de 
inzet van nieuwe technologieën.

Werkt met ziekenhuizen samen 
om behandeling op maat aan te 
bieden, bijvoorbeeld behandeling 
in de thuissituatie. 
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Zet zich in om geneesmid delen 
waarvan de financiering nog niet 
geregeld is, toch ter beschikking 
te stellen aan patiënten die 
hiervoor in aanmerking komen. 

Werkt met verschillende zorg-
partijen samen om de kwaliteit 
van zorg te vernieuwen en 
verbeteren.  

Voor betaalbare zorg en behandeling op maat

Werkt samen met de overheid 
om tot een maatschappelijk 
verantwoorde prijsstelling te 
komen. 

Doet onderzoek naar testen die 
voorspellen welke patiënten baat 
hebben bij een behandeling. 

Ontwikkelt nieuwe doseringen 
en toedieningsvormen die het 
comfort en gemak voor patiënten 
en zorgverleners kunnen verhogen.
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Ook maatschappelijk verantwoordelijk

Organiseert het Country 2 
Country 4 Cancer wielerevent 
om geld in te zamelen voor  
The European Cancer Patient 
Coalition (ECPC).

Ondersteunt lokale liefdadigheids-
initiatieven, zoals de voedsel- en 
speelgoedbanken. 

Investeert in duurzame productie-
methoden (afvalwaterrecycling, 
energieneutrale fabrieken) en 
draagt bij aan een beter milieu, 
o.a. door de aanplant van nieuwe 
bomen in Afrika. 

Is mantelzorg vriendelijk; 
medewerkers die als mantelzorger 
actief zijn, krijgen alle ruimte om 
hun werktijden aan te passen aan 
hun zorgtaken.

Bristol-Myers Squibb

Zet zich via de Bristol-Myers 
Squibb foundation in voor gelijke 
gezondheidskansen voor iedereen. 
Hiermee ondersteunt zij 
internationaal, lokale projecten 
voor kwetsbare patiënten. 

Biedt medewerkers een plezierig 
en uitdagend werkklimaat en is 
uitgeroepen tot Best Place To 
Work, Top 100 best companies en 
world’s most admired company.

Maakt zich sterk voor een 
organisatie waarin iedereen zich 
welkom voelt en waar diversiteit 
wordt gestimuleerd.

Voor meer informatie over maatschappelijke verantwoordelijkheid en/ of duurzaamheid: 
www.bms.com/about-us/responsibility    www.bms.com/about-us/sustainability
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