
Mega-operatie 
in Oss:  

verhuizing  
van Noxafil

“Nee verkopen  
aan patiënten, dat  
kan gewoon niet”

bijvoorbeeld in de compleet nieuwe lucht-
behandelingsruimtes op het dak. Want 
ook die is gescheiden van de hormonale 
productiefaciliteiten… We werken in 
het verhuisteam samen met mensen van 
GES en FM, ons IPT en de aannemers en 
onderaannemers.”

Er staat dan ook een heel harde deadline. 
André: “In april moeten we weer kunnen 
gaan produceren. Juist omdát Noxafil een 
levensreddend geneesmiddel kan zijn. 
We willen patiënten geen nee verkopen. 
Daarom hebben we voorafgaand aan de 
productiestop, in september, met man en 
macht gewerkt om een overbruggings-
voorraad te creëren. We maakten vijf  
batches per twee weken, ongekend.  
Daarmee hebben we tijd tot april.”

André wijst naar boven. “Zie je die balk? 
Die zat er nu eenmaal en daar moesten 
we omheen laveren. En zo zijn er meer 
bouwkundige ‘uitdagingen’. Bij het 
inrichten van het gebouw is enorm veel 
geschoven en gepast en gemeten om alles 
in de beschikbare ruimte te krijgen. Dat 
vraagt wat compromissen.” André laat een 
voorbeeld zien van een menger die straks 
tegen de klok in moet gaan draaien,  
omdat hij anders niet in de ruimte past.

Daar staat tegenover dat er ook zaken 
anders en efficiënter ingericht kunnen  
worden dan voorheen. “Zo kunnen 
we nu de extrusie- en maalstappen in 
aparte ruimtes doen. Dat betekent dat 
we flexibeler kunnen werken, omdat we 
minder afhankelijk zijn van de status van 
de processtappen. Tijdens het malen kun-

nen we de extruder dan al schoonmaken, 
bijvoorbeeld. Die flexibiliteit is fijn, want 
dan kunnen we nog wat groeien.”

En groeipotentie lijkt er te zijn. Zo  
produceert PharmOps ook al klinische 
batches Noxafil voor studies waarbij het 
middel ook voor kinderen kan worden 
ingezet én het lijkt erop dat later dit jaar 
goedkeuring komt voor Noxafil voor de 
Chinese en Japanse markt. 

Hoe dan ook: “Alle hens aan dek nu”,  
besluit André. “Want in april moet de 
eerste batch hier weer de machines  
uitkomen. We gaan ervoor!”
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Pensioenvraag?
Het P-team  
geeft antwoord!
“Ik heb begrepen dat ik zeer binnenkort via de mail 
uitgenodigd word om een vragenlijst in te vullen 
over de communicatiemiddelen van het Pensioen-
fonds MSD. Waarom is het belangrijk dat ik  
meedoe?”

Volgens de Wet pensioencommunicatie zijn pensioen-
uitvoerders zoals het Pensioenfonds MSD wettelijk  
verplicht om over pensioenzaken te communiceren 
met jou, als deelnemer in ons fonds. Volgens de wet 
moet alle informatie ‘aansluiten op behoeften van 
deelnemers en correct, duidelijk en evenwichtig zijn’. 
Kortom: het moet jou zo makkelijk mogelijk worden 
gemaakt om een goede financiële planning voor je 
oude dag te maken. 

Het fonds toetst doorlopend of haar communicatie-
inspanningen ook het – wettelijk en praktisch – 
gewenste resultaat opleveren. Tot nu toe deed men 
vooral kwalitatief onderzoek, bijvoorbeeld door met 
zogenoemde ‘focusgroepen’ te spreken over manieren 
waarop het fonds communiceert met de achterban. 
Ter sprake kwamen uitingen op papier, digitale  
uitingen en de jaarlijkse deelnemersvergadering.  
Tientallen MSD’ers uit Boxmeer, De Bilt, Oss en  
Haarlem, uit alle levens fases, gaven daarbij hun  
zeer gewaardeerde mening. 

Maar nog veel belangrijker is natuurlijk de mening 
van alle deelnemers. Om die reden organiseert het 
fonds voor het eerst sinds de inwerkingtreding  
(in 2015) van de Wet Pensioencommunicatie een 
kwantitatief onderzoek. Het is in dat kader dat je  
de vragenlijst ontvangt. 

Nogmaals: jouw mening is belangrijk, daarom krijg 
je de mail en willen we je vragen om de vragen in te 
vullen. Bij voorbaat willen alle collega’s die betrok-
ken zijn bij het pensioenfonds MSD je bedanken voor 
de medewerking aan dit kwantitatieve onderzoek! 
Je kunt de vragen via je computer én via je telefoon 
beantwoorden. Uiteraard worden je antwoorden  
anoniem verwerkt.

Het ‘P-team’ bestaat uit pensioenexperts 
uit Boxmeer, Oss en Haarlem.  
Heb jij ook een 
vraag voor het  
P-team, stel ’m 
dan via beter@ 
merck.com.

Metalen stutten – zogenoemde ‘stempels’ 
– grote bouwsteigers en talloze gele hesjes 
en helmen verraden de bouwactiviteiten in 
gebouw CO. De ruimte is tot op het beton 
kaal gemaakt en langzaamaan weer aan  
het transformeren naar een clean room- 
omgeving. Het is sinds september de 
dagelijkse werkplek van André van Breda, 
operator level 5 in het IPT Solids en vanuit 
die hoedanigheid betrokken bij het project, 
samen met collega-operator Ronnie Bens. 

“Deze verhuizing heeft veel meer voeten 
in aarde dan veel mensen zullen denken”, 
vertelt André. “Je moet echt álles scheiden. 
Aan- en afvoer van materialen, opslag, maar 
ook wasinstallaties en de productie van 
schoonwater, om maar wat te noemen. Alles 
wat in aanraking komt met het geneesmid-

del moet gescheiden zijn. Patiëntveiligheid 
boven alles dus.”

De Noxafil-tabletten worden bij PharmOps 
gemaakt met behulp van de extrusietech-
nologie, zoals die ook voor Nuvaring en 
ImplanonNXT wordt ingezet. Een bijzon-
dere technologie, ingezet voor een belangrijk 
medicijn. “We vermengen de werkzame stof, 
posaconazol, met de polymeer (zie kader). 
Die wordt vervolgens vermalen en weer 
bewerkt tot een tablet”, legt André uit. De 
tablet als toedieningsvorm maakt het voor de 
patiënt makkelijker het middel in te nemen. 
“Het is bedoeld voor patiënten die vanwege 
een verminderde weerstand vatbaar zijn voor 
schimmelinfecties. Bijvoorbeeld mensen met 
kanker, die chemotherapie ondergaan. Posa-
conazol helpt hen tegen schimmelinfecties.”

Tijdens de rondleiding in de verschillende 
gedeeltes van de toekomstige werkomgeving 
wordt André regelmatig aangeklampt door 
een contractor met een vraag. Over een slang 
of over de opstelling van apparatuur. “Dit is 
heel wat anders dan het reguliere productie-
werk. Erg interessant, want ik krijg met al-
lerlei andere facetten van MSD te maken, en 
met allerlei mensen van buiten het bedrijf. 
De voertaal is dan ook Engels, vanwege de 
vele buitenlandse invloeden in het team. Erg 
leerzaam voor ons.”

Er lopen dan ook aardig wat mensen rond, 
van diverse aannemers, onderaannemers en 
allerlei MSD-afdelingen. “Dagelijks is hier 
ongeveer 150 man aan het werk”, rekent 
André uit. “Op de toekomstige productie-
vloer, maar óók in de technische ruimtes en 

In een vleugel van gebouw CO op Moleneind wordt keihard gewerkt aan het nieuwe 

onderkomen van Noxafil. Vanwege de scheiding van hormonale en niet-hormonale 

geneesmiddelen moet de productie van het bijzondere geneesmiddel verplaatst 

worden. Een mega-operatie, die ertoe moet leiden dat in april ‘gewoon’ weer 

gestart kan worden met de productie. Beter liep mee over de bouwplaats.

NOXAFIL EN EXTRUSIE

Voorheen was Noxafil verkrijgbaar 
als een ‘suspensie’, een soort 
drankje. Patiënten moesten daar 
iets bij eten. Een belasting, omdat 
het gaat om patiënten die ernstig 
verzwakt zijn door hun ziekte. Door 
de werkzame stof posaconazol 
volledig in een polymeer (een hoog-
waardige kunststof) op te lossen, 
geeft de tablet de werkzame stof 
pas af in het darmkanaal, nadat hij 
de maag heeft verlaten. Dat is be-
langrijk, want op die plek wordt het 
geneesmiddel pas in het lichaam 
opgenomen en kan het zijn werk 
gaan doen.

Bij extrusie wordt een mengsel van 
een polymeer en een werkzame 
stof (in dit geval posaconazol) onder 
hoge temperatuur en druk door een 
nauwe opening geperst. Zo ontstaat 
een gesmolten streng, die weer 
stolt. In het productieproces van 
posaconazol wordt de hard gewor-
den streng vervolgens vermalen. 
Het poeder dat hierbij ontstaat, 
vormt de basis voor een tablet.

14 15


