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Innovatie

Genees- 
middelen
Geneesmiddelen voor respiratoire 
aandoeningen, hiv1, immuungeme-
dieerde ontstekingen en oncologie. 
Onze afdeling O&O2 is gericht op 
immunologie, menselijke genetica en 
geavanceerde technologieën.

50% van de wereldwijde omzet

Performantie

Vertrouwen
94.000 
medewerkers 
wereldwijd

Wij zijn een wetenschappelijk 
gedreven, wereldwijd actieve 
onderneming in de gezondheidszorg 
met een speciaal doel:  
We willen mensen helpen om

meer te doen, 
zich beter te voelen 
en langer te leven.

 
Iedereen bij GSK is gefocust 
op 3 prioriteiten:

Wie zijn we

Wat doen we

Paul en Stéphane 
O&O2 voor vaccins, 
België

1 hiv = het virus dat aids veroorzaakt | 2 O&O = Onderzoek en Ontwikkeling2



Gezondheids- 
producten 
Merkproducten op het gebied van 
mondhygiëne, pijnbestrijding, 
verkoudheid, griep en allergie, de 
spijsvertering en ook vitaminen, 
mineralen en supplementen.

30% van de wereldwijde omzet

Vaccins
Onze vaccins helpen om mensen  
te beschermen in elke levensfase.  
Onze O&O-afdeling is gericht op de 
ontwikkeling van vaccins tegen 
infectieziekten waarvoor een groot 
medisch draagvlak bestaat.

20% van de wereldwijde omzet

>7 miljard 
eenheden 
geproduceerd

580 miljoen 
vaccindoses 
geleverd in 2020

Wat doen we
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1e 
in de 
farmaceutische 
sector in de  
Dow Jones 
Sustainability 
Index.

Altijd

1e 
in de Access to 
Medicine Index 
sinds het ontstaan 
ervan.

Mosquirix

30 jaar onderzoek 
door onze wetenschappers 
in België, momenteel 
geproduceerd in Rixensart.

Het 1e vaccin tegen een 
parasiet. Aangewezen en 
aanbevolen door de WHO 
voor de preventie van 
malaria bij kinderen in Afrika 
ten zuiden van de Sahara 
en in andere regio’s.

1e 
in de Antimicrobial 
Resistance 
Benchmark 
voor ons 
toonaangevende 
werk in O&O tegen 
ziekteverwekkers 
die een bedreiging 
vormen door 
AMR1.

1e
  

in de AllTrials 
Transparency 
Index.

Vertrouwen is een van onze prioriteiten op lange termijn 
en is cruciaal voor ons doel, namelijk toegevoegde 
waarde leveren voor de samenleving.

Vertrouwen

Wereldwijde 
gezondheid

 https://accesstomedicinefoundation.org/ | https://www.spglobal.com/esg/csa/yearbook/ranking/index.aspx |  
https://www.gsk.com/en-gb/responsibility | 1 AMR = antimicrobiële resistentie

2  WHO, UNICEF en de Wereldbank. State of the world’s vaccines and immunization 
(Vaccinatie en immunisatie in de wereld), 3e ed. Genève, World Health Organization, 2009, p.12

GSK is één van de grootste 
vaccinleveranciers  
aan 

Alleen schoon drinkwater evenaart 
vaccinatie in het vermogen om 
levens te redden (WHO)2.

We zijn een van de weinige bedrijven die 
onderzoek doen naar behandelingen en 
vaccins voor de 3 ziekten - tuberculose, 
malaria en hiv - die vermeld staan in de 
doelen voor duurzame ontwikkeling van de VN.

Wij gebruiken onze vaccins, geneesmiddelen 
en wetenschappelijke knowhow om de 
wereld te helpen zich beter voor te bereiden 
op toekomstige uitbraken van ziekten met 
pandemisch potentieel, en om antimicrobiële 
resistentie te bestrijden.
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Energie 
en koolstof Water Afval

Onze reactie op COVID

We streven naar een netto nulimpact op het klimaat en 
een netto positieve impact op de natuur tegen 2030.

Vermindering van de 
koolstofuitstoot met 
25% in 2030 en 
koolstofneutraliteit tegen 
2050.

52% van onze 
elektriciteit is afkomstig 
uit hernieuwbare bronnen.

30% minder 
waterverbruik.

100% van het afval 
hergebruikt voor nuttige 
doeleinden tegen 2030.

Een gezonde planeet 
en gezonde mensen

De wetenschap, technologie, het portfolio en de middelen 
van GSK inzetten voor de ontwikkeling van producten 
voor de preventie en behandeling van COVID-19 
en de algemene respons wereldwijd.

Oplossingen zoeken op basis 
van 4 principes

Partnerschap Globale 
benadering

Engagement 
voor de 
vaccinvoorraad

Voorbereiding 
op een 
pandemie

5



44% vrouwen en 

56% mannen

>80 nationaliteiten 
onder ons personeel.

FLP-programma* 
om ambitieus jong talent in 
dienst te nemen.

>9.000  
medewerkers 
zonder de ongeveer 16.000 
gecreëerde indirecte banen.  
GSK is de grootste werkgever  
in de farmaceutische sector. 

In de Top 10  
van de meest aantrekke- 
lijke privébedrijven.

Oranjedag:
Sinds 2019 leveren 

15.000 
GSK-medewerkers 
vrijwilligerswerk voor >1.000 
projecten voor lokale 
gemeenschappen.

Gezondheid, 
welzijn en 
ontwikkeling
GSK ondersteunt de gezondheid, het 
welzijn en de persoonlijke 
ontwikkeling van medewerkers via 
veel verschillende initiatieven.

Inclusie en 
diversiteit
GSK is een bedrijf dat diversiteit 
aanmoedigt en verwelkomt. Respect 
en inclusie vormen de kern van onze 
cultuur.

25% operatoren 

40%  administratieve 
en technische 
functies

35% managers

Een aantrekkelijke en moderne 
werkgever in België 

* futureleaders.gsk.com6



ViiV Healthcare (hiv-zorg)
Distributie van 
geneesmiddelen voor 
mensen met hiv (het virus 
verantwoordelijk voor aids).

productie en verpakking 
(primair en secundair). 

Geneesmiddelen
Distributie van vaccins en 
geneesmiddelen (op 
medisch voorschrift) voor 
patiënten.

O&O (onderzoek en 
klinische ontwikkeling).

Gezondheidsproducten 
Distributie van 
gezondheidsproducten voor 
de consument (mondhygiëne, 
pijnverlichting, …).

distributie in 
België en export 
wereldwijd.

1 miljard €  
geïnvesteerd 
in O&O in 2021.

1 miljard € 
geïnvesteerd 
in infrastructuur de 
afgelopen 2 jaar.

99% van de vaccins 
geëxporteerd naar >160 
landen.

1e
 exporteur, goed voor 

>10% van de totale Waalse 
export.

GSK in België

Vaccins
België is het wereldhoofdkwartier van de vaccindivisie. 
GSK is één van de weinige farmaceutische bedrijven met 
totaal geïntegreerde operaties: het onderzoek, de 
ontwikkeling en de productie van de vaccins, het op de 
markt brengen ervan en tot slot de export en de 
distributie van de vaccins:

* 1945 – Stichters van GSK Vaccines in België.

Piet De Somer 
Rector van de KUL*

Christian de Duve 
Nobelprijswinnaar*



30 klinische proeven in 2021, 
met >2.000 deelnemers*.

>5.000 
interne lopende 
O&O-projecten 
per jaar.

* 5 prioritaire gebieden: 
Hiv, respiratoire aandieningen, vaccins, 
immuungemedieerde ontstekingen en oncologie.

De namen van de 
vaccins die hier 
worden ontwikkeld, 
eindigen altijd op 
-RIX.

Deze site, die in 1958 
is opgericht, is de 
historische vaccinsite 
en huisvest de 
grootste eenheid 
voor O&O op het 
gebied van vaccins.

20 wetenschap-
pelijke samenwerkin-
gen met Belgische 
universiteiten en 
onderzoekscentra.

20 
kandidaat-vaccins 
in O&O.

1 miljard € 
geïnvesteerd in O&O 
voor vaccins.

Rixensart

O&O van GSK 
in België
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Een oppervlakte  
zo groot als

70 voetbalvelden

Gewijd aan de 
opschaling van 
nieuwe vaccins en 
tevens een 
belangrijke 
opslagplaats.

De grootste vaccinproductie 
ter wereld, veel vaccins 
worden hier geproduceerd en 
gecontroleerd. In Waver is ook 
het wereldhoofdkwartier van 
de vaccindivisie gevestigd, 
met veel wereldwijd 
ondersteunende functies.

Waver

Gembloux
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De productie van een vaccin:  
een lang en complex proces
Vaccins zijn complexe biologische producten waarvan 
de productie gebaseerd is op levende organismen.

Kwaliteitstoezicht tijdens het hele productieproces

Onderzoek Preklinisch Fase 1

Validatie

Distributie

Fase 2 Fase 3 Registratie

O&O
10 tot 30 jaar

De tijd voor onderzoek en 
ontwikkeling van een vaccin 
kan worden versneld door 
overlappende fasen.

Transport  |  Vrijgave van batches  |  Verpakking
6 tot 18 weken

6
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Kwaliteitstoezicht tijdens het hele productieproces

Commercialisering

Ontvangst 
van 
grondstoffen
2 weken

Productie van 
antigenen 
(bulk)
10 tot 12 maanden

Vulling  |  Formulering en visuele 
inspectie 6 tot 10 maanden

De productie van 
vaccins kan tot 24 
maanden duren.

70% van de 
productietijd gaat naar 
kwaliteitscontrole en 
voor de vrijgave zijn 
>100 tests nodig.

Transport  |  Vrijgave van batches  |  Verpakking
6 tot 18 weken

1 2

345
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Isabelle, Line, Quentin 
en Julie 
Vaccinpatiënten, België

Waarom doen 
we het
We willen mensen 
helpen om:

meer te doen, 
zich beter te voelen 
en langer te leven.

Meer informatie op http://be.gsk.com

Elisabeth Van Damme 
Director External Communication 
Elisabeth.e.vandamme@gsk.com 
+32 (0) 478 27 26 41
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