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Maatschappelijk verantwoord ondernemen

[1]

Onze programma’s voor maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO) zijn een belangrijk
onderdeel van onze aanpak om mensen wereldwijd te helpen toegang te verkrijgen tot
hoogkwalitatieve geneesmiddelen. Ondanks de buitengewone vooruitgang die zich de
afgelopen eeuw in de geneeskunde heeft voltrokken, zijn er wereldwijd nog altijd zeker 400
miljoen mensen die geen toegang hebben tot essentiële gezondheidszorg1. Daarnaast zijn er
meer dan twee miljard mensen die zich niet de geneesmiddelen kunnen veroorloven die ze
nodig hebben2. Een gezond leven is voor veel mensen helaas niet vanzelfsprekend. Elk jaar
sterven 8 miljoen mensen aan kanker3 en worden 14 miljoen nieuwe gevallen geconstateerd4
. Elk jaar ontwikkelen bijna 10 miljoen mensen tuberculose (TB), onder wie één miljoen
kinderen, en de ziekte eist jaarlijks 1,5 miljoen slachtoffers5. Per jaar sterven ook nog altijd
een half miljoen mensen aan malaria6.
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Als divisie van de Novartis Group zet Sandoz zich ervoor in een centrale rol te spelen in het
realiseren van globale gezondsheidszorg. Dat doen we door middel van nieuwe benaderingen
om de toegankelijkheid van zorg wereldwijd te verbeteren. Het vergroten van de toegang tot
geneeskunde vormt de basis van onze dagelijkse activiteiten, maar we hebben ook
programma’s voor maatschappelijk verantwoord ondernemen ontwikkeld om toegang te
verzekeren voor de meest kwetsbaren.
Hieronder volgt wat Sandoz aan maatschappelijk verantwoord ondernemen doet en de
programma’s die we daarbij hanteren. We richten ons op specifieke behoeften aan
gezondsheidszorg van kansarme gemeenschappen, onder meer op het vlak van nietoverdraagbare en infectieziekten, en op betere beschikbaarheid van medische informatie en
capaciteitsontwikkeling door middel van onze programma’s voor de gezondheid van moeders
en kinderen en ons initiatief ‘Breathe Africa’. Klik voor meer informatie op onderstaande links:
Malaria Initiative [2]
Novartis Access [3]
New Life, New Hope [4]
World Child Cancer [5]
Breathe Africa [6]
Footnotes:
1.
Joint WHO/ World Bank news release;
http://www.who.int/mediacentre/news/releases/2015/uhc-report/en/

[7]

2.
The 2016 Access to Medicine Index. Methodology 2015;
http://apps.who.int/medicinedocs/en/m/abstract/Js22176en/ [8]
3.
World Health Organization; http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs297/en/ [9]
4.
World Cancer Report 2014; http://publications.iarc.fr/Non-Series-Publications/WorldCancer-Reports... [10]
5.
World Health Organization; http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs104/en/ [11]
6.
World Health Organization; http://www.who.int/features/factfiles/malaria/en/ [12]
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