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Janssen presenteert rapport ‘Innovatie voor de samenleving’ 

 

Breda, 12 december 2019 – Vandaag presenteert Janssen Nederland zijn 

rapport ‘Innovatie voor de samenleving’ aan het ministerie van Economische 

Zaken en Klimaat. In dit document laat Janssen zien wat het betekent om 

geneesmiddelen te ontwikkelen en bij patiënten te brengen. Via dit rapport wil 

Janssen een breed publiek kennis laten maken met haar activiteiten in 

Nederland. ‘Innovatie voor de samenleving’ is hiermee het eerste in zijn soort. 

 

Nederland heeft één van de beste zorgstelsels ter wereld, waarin iedereen toegang 

heeft tot goede zorg. Als samenleving vinden we het belangrijk dat geneesmiddelen 

betaalbaar en toegankelijk zijn voor patiënten.Tegelijkertijd is er een blijvende vraag  

naar nieuwe geneesmiddelen om aan ernstige, onvervulde medische behoeften te 

voldoen. Nieuwe geneesmiddelen, die de overlevingskansen van patiënten verbeteren 

of de kwaliteit van leven verhogen. 

 

Het belang van een brede dialoog 

Het ontwikkelen van geneesmiddelen is een langdurig en complex proces. Het is voor 

mensen die zelf niet uit de farmaceutische wereld komen lastig om inzicht in dit proces 

te krijgen. “Dat is zonde, want voor een brede dialoog over de toekomst van de zorg in 

Nederland is het belangrijk dat men goed geïnformeerd is”, vindt Bart van Zijll 

Langhout, hoofd Janssen Campus Nederland. “Niet alleen overheid en bedrijfsleven, 

maar juist ook patiënten en andere betrokken partijen spelen in deze dialoog een 

belangrijke rol”, aldus Sonja Willems, algemeen directeur Janssen Benelux.  
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Met ’Innovatie voor de samenleving’ laat Janssen een breder publiek kennis maken met 

hoe Janssen samenwerkt om geneesmiddelen te ontwikkelen en beschikbaar te maken 

voor patiënten in Nederland.  

 

Uniek inzicht in innovatie bij Janssen 

Met ruim 2000 collega’s in Nederland, waarvan meer dan 1000 in onderzoek en 

ontwikkeling, werkt Janssen aan geneesmiddelen en vaccins die betekenisvol zijn voor 

patiënten, artsen en de maatschappij. In ‘Innovatie voor de samenleving’ biedt Janssen 

aan de hand van concrete cijfers en voorbeelden inzicht in hoe dat in zijn werk gaat. 

 

Lees het volledige rapport 

Met ‘Innovatie voor de samenleving’ hoopt Janssen antwoord te geven op vragen die 

leven. Daar waar vragen onbeantwoord blijven, zien we het rapport als een uitnodiging 

tot een dialoog op basis van feiten. Die dialoog willen wij graag aangaan. Lees het 

volledige rapport ‘Innovatie voor de samenleving’.  

  

Noot voor de redactie (niet voor publicatie): 

Voor de planning van interviews met Bart van Zijll Langhout en Sonja Willems kunt u contact 

opnemen met: 

Eliane Lauwers 

M: 06-51426107 

E: elauwers@its.jnj.com 

 

Over Janssen, de farmaceutische bedrijven van Johnson & Johnson  

Bij Janssen werken we aan een toekomst waarin ziektes tot het verleden behoren. Wij zijn de 

farmaceutische bedrijven van Johnson & Johnson en we zetten ons dagelijks in om patiënten 

waar ook ter wereld een betere toekomst te bieden. Dat doen we door ziektes te bestrijden 

met wetenschappelijk onderzoek, vindingrijk de toegang tot geneesmiddelen te verbeteren en 

door met hard werken hoop te creëren. Onze focus ligt op de medische domeinen waar we het 

grootste verschil kunnen maken, zoals cardiovasculaire & metabole ziekten, immunologie, 

infectieziekten & vaccins, neurowetenschappen, oncologie en pulmonale hypertensie.  

Lees meer op  www.janssen.com/nederland en volg ons op Twitter, LinkedIn en Facebook. 

Janssen-Cilag B.V. is een van de farmaceutische bedrijven van Johnson & Johnson. 

https://janssen.h5mag.com/innovatie_voor_de_samenleving
http://www.janssen.com/nederland
https://twitter.com/Janssen_Ned
https://www.linkedin.com/showcase/janssen-nederland/
https://www.facebook.com/JanssenNederland/

