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Samen werken aan de duurzame ontwikkelingsdoelstellingen 

“Good health and well-being for all” is een van de 17 duurzame VN-
ontwikkelingsdoelstellingen die de wereld tegen 2030 moet behalen. Een essentieel 
onderdeel om die doelstelling te halen, is het onderzoek naar en de ontwikkeling 
en het beschikbaar stellen van geneesmiddelen en vaccins. Dit is vaak een race 
tegen de klok, zeker in het geval van een plotse epidemie. 

Vandaag zijn er wereldwijd ruim 300 samenwerkingsprojecten tussen de publieke 
en de farmaceutische sector, die zich toespitsen op de versterking van 
gezondheidssystemen in lage- en middeninkomenslanden. Toch is er nog een lange 

weg af te leggen. Enkel door samen te werken, kunnen we deze ambitieuze doelstellingen behalen." 

Catherine Rutten, 
CEO van pharma.be 

EVENEMENT - DIALOGUE @PHARMA.BE “WORKING TOGETHER IN ACHIEVING THE SUSTAINABLE 
DEVELOPMENT GOALS IN HEALTH” 

Vice-eersteminister en minister van Ontwikkelingssamenwerking Alexander De 
Croo: “For the first time the developing world is talking with, and not about the 
private sector.” 

“Maar, dat wil niet zeggen dat ons land op haar lauweren mag rusten,” zegt 
Catherine Rutten, CEO van pharma.be. Om ervoor te zorgen dat België ook in de 
toekomst een leidende rol in blijft spelen, ijvert pharma.be voor een nog betere 

patiëntenwerving. “De rekrutering moet vlotter kunnen”, verduidelijkt Catherine Rutten. “Als we op 
dit vlak investeren, kunnen we onze leidende positie verder versterken.” 

In zijn slottoespraak, toonde Minister van Ontwikkelingssamenwerking Alexander De Croo zich een duidelijke 
voorstander van partnership met bedrijven. “Een multi-stakeholder aanpak, waarbij we nadrukkelijk kijken 
naar de private sector, is iets dat ik vanaf het begin hebben opgenomen in mijn beleid.” 

Andere inspirerende sprekers op de Dialogue @pharma.be waren Prof. dr. Marleen Temmerman, Luc Debruyne 
(GSK Vaccines), Eduardo Pisani (IFPMA), Fr. Sjaak De Boer (Cordaid), Jaak Peeters (Johnson & Johnson), Prof. 
dr. Wim Van Damme (Instituut voor Tropische Geneeskunde, Antwerpen), Peter Wollaert (UNITAR / CIFAL 
Flanders), Sonja Willems (Janssen Benelux) en Catherine Rutten (pharma.be). 

Bekijk de reportage door Mevipro van de Dialogue @pharma.be 

Lees het volledige verslag 

  

https://www.youtube.com/watch?v=sgexQSDgMSA
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DIALOGUE @PHARMA.BE: INTERVIEWS MET DE SPREKERS 

• Over het belang van publieke-private samenwerking: interview met Prof. Dr. Marleen 
Temmerman, hoofd van het departement gynaecologie en verloskunde van de Aga Khan universiteit, 
Nairobi, Kenia 

• Het perspectief van een ontwikkelingsorganisatie: interview met Fr. Sjaak De Boer, lid van de Raad 
van Toezicht van Cordaid 

• Over "global health partnerships" met de farmaceutische sector: interview met Eduardo Pisani, 
directeur-generaal van IFPMA 

• Over inspanningen voor een verbeterde toegang tot gezondheidszorg: interview met Jaak Peeters, 
Global Head van J&J Global Public Health 

• Over het engagement van de farmaceutische sector sinds de Millenniumdoelstellingen: toespraak van 
Sonja Willems, Managing Director van Janssen Benelux en voorzitster van pharma.be 

DIALOGUE @PHARMA.BE - TOESPRAAK LUC DEBRUYNE (GSK VACCINES) 

Luc Debruyne, President, Global Vaccines, GSK: “Als we denken dat duurzame ontwikkelingsdoelstellingen in 
gezondheid bereikt kunnen worden door hetzelfde te doen als gisteren: dan hebben we het mis. We zullen 
fundamenteel moeten veranderen in onze aanpak rond immunisering en in de wereldwijde medische 
organisatie.” 

Bekijk de volledige toespraak van Luc Debruyne 

PHARMA.BE OP YOUTUBE - CONTRIBUTIE VAN DE FARMACEUTISCHE SECTOR TOT DE DUURZAME 
DOELSTELLINGEN 

Hoe draagt de farmaceutische sector bij tot duurzame ontwikkelingsdoelstellingen in landen met een laag en 
gemiddeld inkomen? 

Vijf farmaceutische ondernemingen aan het woord: 

• Door de productie en de levering van het pneumokokkenvaccin (Pfizer) 
• Door de preventie, de diagnose en de behandeling van epilepsie (UCB) 
• Bestriiding van onchocercoses (MSD) 
• Door screening op zwangerschapsdiabetes (Novo Nordisk) 
• Verbetering van de toegang tot de gezondheidszorg (Novartis) 

Zie eveneens: 

• Het oogpunt van een NGO: interview Artsen Zonder Grenzen, België 
• Het oogpunt van een arts: interview van Sam Proesmans 

IFPMA, INTERNATIONAAL OVERKOEPELENDE VERENIGING - HEALTH PARTNERSHIPS 

Wereldwijd lopen er zo’n 330 internationale samenwerkingsverbanden in de gezondheidszorg waarbij 
25 farmaceutische bedrijven betrokken zijn. 

De researchgeoriënteerde farmaceutische industrie werkt zo samen met 840 externe partnerorganisaties in 
de publieke en private sector, om de toegang tot geneesmiddelen, vaccins en gezondheidszorg te verbeteren. 

• Lees het pharma.be nieuwsbericht: “Farmasector zet schouders onder behalen van duurzame VN-
doelstellingen” 

• Lees meer over de "World Health Partnerships" 
• PwC studie (2015) : “Make it your business: Engaging with the Sustainable Development Goals” 

  

https://youtu.be/RkFeOTBN4tg
https://youtu.be/RkFeOTBN4tg
https://youtu.be/WzFnPDB-BNw
https://youtu.be/893j70-9Few
https://youtu.be/4gldRiB8wso
https://www.youtube.com/watch?v=CN8rjY5syIA
https://www.youtube.com/watch?v=CN8rjY5syIA
https://goo.gl/acj1BD
https://www.youtube.com/watch?v=hST8AUM2PY0
https://www.youtube.com/watch?v=MDzA_Ro4cEU
https://www.youtube.com/watch?v=M5QlnRo53xs
https://www.youtube.com/watch?v=JYKl9jM2NXQ
https://www.youtube.com/watch?v=tAhcypQh7DE
https://www.youtube.com/watch?v=CMU5ZkMH7IA
https://www.youtube.com/watch?v=QakHrbXZiNg
https://www.ifpma.org/subtopics/health-partnerships/
https://www.pwc.com/gx/en/sustainability/SDG/SDG%20Research_FINAL.pdf
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GEZONDHEID VAN VROUWEN - MARLEEN TEMMERMAN FONDS 

Het fonds van Prof. Dr. Marleen Temmerman - een pionier in de strijd voor gelijke rechten voor vrouwen - 
steunt de activiteiten van het door haar opgerichte Internationaal Centrum voor Reproductieve Gezondheid 
(ICRH). ICRH werkt aan verbetering van de toegang tot en de kwaliteit van seksuele en reproductieve 
gezondheidszorg wereldwijd. 

Hoe kan ik het Fonds steunen? Klik hier voor meer informatie  

http://www.fondsmarleentemmerman.be/
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DIALOGUE @PHARMA.BE: A CALL FOR AMBASSADORSHIP OF THE UN’S SUSTAINABLE 
DEVELOPMENT GOALS 

15/06/2016  

Over 240 key actors in development and healthcare attended the Dialogue @pharma.be event in Brussels on 
June 3rd, 2016. 

‘Good health and well-being’, the 3rd Sustainable Development Goal (SDG), was the lively topic of 
discussion at the Dialogue. An unprecedented mix of authorities, academics, pharmaceutical companies, 
NGOs, and healthcare professionals entered the challenging debate ‘How can we, by joining forces, further 
contribute to the new global 2030 roadmap?’ 

Already today – researchers in Belgium have achieved remarkable results in reducing child mortality, 
improving maternal health and tackling HIV/AIDS, tuberculosis, malaria and other diseases. Belgium’s 
expertise in the R&D, production and distribution of essential medicines and vaccines gives new hope to 
patients worldwide. Still, there is a long way to go. Speakers at the Dialogue @pharma.be underlined the 
value of “health partnerships” between the public and the private sector in order to make safe and effective 
treatments available to everyone. 

• Click here to discover the – currently – 330 health partnerships worldwide, involving many pharmaceutical 
companies 

• Click here to see the pictures of the Dialogue 

• Check out this video to see how pharma contributes to the SDGs ? 

Interviews with speakers: 

1. Prof. dr. Marleen Temmerman, Director Women's Health, Aga Khan 
University, Nairobi, Kenya 

 

 

2. Fr. Sjaak De Boer, Member of the Supervisory Board of Cordaid 

 

 

 
3. Jaak Peeters, Global Head, Johnson & Johnson Global Public Health 

 

 
 

4. Eduardo Pisani, Director General of the IFPMA 

 

  

https://www.ifpma.org/subtopics/health-partnerships/
https://pharma.be/nl/dialogue-pharmabe-2016-working-together-in-achieving-the-sustainable-development-goals-in-health
https://www.youtube.com/watch?v=3cJ3n49hcMI
https://youtu.be/RkFeOTBN4tg
https://youtu.be/WzFnPDB-BNw
https://youtu.be/4gldRiB8wso
https://youtu.be/893j70-9Few
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FARMASECTOR ZET SCHOUDERS ONDER BEHALEN VAN DUURZAME VN-DOELSTELLINGEN 

15/06/2016 

De farmaceutische sector is een van de drijvende krachten om de Duurzame 
Ontwikkelingsdoelstellingen (SDG’s) van de Verenigde Naties (VN) te behalen. Wereldwijd lopen 
er zo’n 330 internationale samenwerkingsverbanden in de gezondheidszorg waarbij 
25 farmaceutische bedrijven en 840 partnerorganisaties betrokken zijn. 

De researchgeoriënteerde farmaceutische industrie werkt samen met externe partners in de 
publieke en private sector, om de toegang tot geneesmiddelen, vaccins en gezondheidszorg te 
verbeteren. pharma.be, de koepelorganisatie van de innovatieve farmaceutische industrie in 
België, pleit voor nog meer samenwerking om patiënten wereldwijd tegemoet te komen. 

• Wereldwijd zijn er 330 samenwerkingen tussen de farmaceutische sector, ngo’s, academici, ziekenhuizen 
en overheden om Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen rond gezondheid te behalen. Tien jaar geleden 
waren dit er maar een 50-tal. 

• Door innovatief onderzoek en een verbeterde toegang tot nieuwe geneesmiddelen en vaccins, levert de 
farmaceutische sector mee een belangrijke contributie tot deze VN-doelstellingen, die lopen van 2015 tot 
2030. 

• 50 procent van de samenwerkingen ondersteunen de regio Sub-Sahara-Afrika. 

Samenwerkingen zijn ruggensteun voor heel wat vrouwen 

Een van de millenniumdoelen van de VN, die van 2000 tot 2015 liepen, was om de moedersterfte met drie 
kwart terug te dringen. Dat doel is in 2015 niet bereikt, maar moedersterfte is in de afgelopen vijftien jaar 
wel met ongeveer de helft gedaald: van 430 overlijdens per 100.000 geboortes in 1990 tot 230 nu. 
Internationale samenwerking is cruciaal om moedersterfte verder terug te dringen. Er zijn nu 
17 samenwerkingsverbanden met farmaceutische bedrijven die moeders helpen. De samenwerkingen 
schenken onder meer aandacht aan de beschikbaarheid van orale anticonceptiemiddelen, bewustmaking, 
preventie en de constructie van noodzakelijke gezondheidsinfrastructuren. 

In mei 2016, hebben het regionale bureau van de WHO in Afrika (WHO/AFRO) en de internationale 
koepelvereniging van de farmaceutische industrie (IFPMA) nog een nieuwe samenwerking op poten gezet, 
deze keer om baarmoederhalskanker in Afrika te bestrijden. In de Sub-Sahara is de kans dat vrouwen met 
baarmoederhalskanker sterven acht keer groter dan in het Westen omdat ze hun diagnose vaak te laat krijgen. 
WHO/AFRO en het IFPMA zetten daarom in op preventie en screening. Door goed samen te werken kunnen 
de publieke en private sector globale uitdagingen sterker aangaan. 

“De farmaceutische sector is een belangrijke partner om mee na te denken met andere betrokken partijen 
over hoe ze zo veel mogelijk mensen toegang kunnen geven tot de beste behandelingen. Samen kunnen ze 
onderzoeken welke technologieën en nieuwe behandelingen nodig zijn”, zegt Prof. Dr. Marleen Temmerman. 
Bij het Aga Khan Development Network In Kenia zet zij zich in voor de gezondheid van vrouwen in Oost-Afrika. 

Catherine Rutten, CEO van pharma.be, bevestigt dit : “Alleen door op alle niveaus wereldwijd samen te 
werken, kunnen landen de nieuwe doelen behalen. Niet toevallig is een van de zeventien Duurzame 
Ontwikkelingsdoelstellingen ‘partnerschap om doelen te bereiken’. Ook de farmaceutische industrie kan via 
samenwerkingen haar steentje bijdragen.“ 
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Hoe zit het met België ? 

Een draaischijf voor ontwikkeling, productie en distributie van geneesmiddelen 

België telt ruim 200 farmabedrijven en 4.200 onderzoekers. Vorig jaar investeerde de sector bijna 2,6 miljard 
euro in onderzoek en ontwikkeling naar nieuwe behandelingen op heel wat domeinen. Heel wat 
geneesmiddelen en vaccins die patiënten in ontwikkelingslanden helpen, zijn ook in ons land ontwikkeld, 
geproduceerd en gedistribueerd. 

Zo ontwikkelde Janssen Pharmaceutica het eerste geneesmiddel in veertig jaar tijd tegen tuberculose, vorig 
jaar wetenschappelijk erkend met de Galenusprijs. In 2014 trof deze heel besmettelijke bacteriële ziekte 
wereldwijd 9,6 miljoen mensen, en 1,5 miljoen mensen zijn hieraan gestorven. Bijna 95% van de tbc-
sterfgevallen komen voor in lage- en middeninkomenslanden. De VN heeft de ambitie om de tuberculose 
epidemie tegen 2030 volledig uit te roeien. 

Niet enkel nieuwe geneesmiddelen, maar ook verbeterde therapieën vinden hun oorsprong in ons land. Vorige 
maand, in april 2016, beval het WHO de tbc-behandeling aan van een Belg, dokter Armand Van Deun, 
wetenschapper bij het Instituut van Tropische Geneeskunde (ITG) in Antwerpen. Deze therapie duurt nog 
maar negen maanden in plaats van twee jaar. Voor veel tbc-patiënten betekent dit een grote stap voorwaarts. 

Kortom: de Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen van de VN, ‘een kompas voor de komende 15 jaar’ zoals 
de eerste minister Charles Michel ze in september 2015 noemde, zijn een stimulans voor de farmaceutische 
sector in België om nog meer te investeren in het onderzoek en ontwikkeling. 

Bronnen : WHO; IFPMA : Developing World Health Partnerships Directory 


