
Workshop: het recept voor een duurzame pil 

Brigit van Soest (Bogin, Neprofarm, Vereniging Innovatieve Geneesmiddelen),  Ad Deeben  (Teva), 
Frank Buijs  (Takeda), Kahraman Algür (Amgen),  Wendy Maas (Roche), Tom Vereijken en Emmie de 
Vries  (Medischoon).



Medicijnen zijn onmisbaar voor miljoenen Nederlanders, maar laten ook hun sporen na in onze 
natuur. Die ‘bijwerking’ willen we uiteraard tot een minimum beperken. Wat is dan die voetafdruk 
en wat is de routekaart naar een duurzame medicijnketen? Wat kunnen we doen bij ontwikkeling, 

productie, gebruik en afvalverwerking, om onze leefomgeving schoner te krijgen? En de 
allerbelangrijkste vraag in deze werksessie is: wat kunnen we samen aanpakken?



Terugdringen ecologische voetafdruk

Verduurzaming van de medicatieketen
De weg naar een circulaire economie

Criteria:
▪ Impact
▪ Haalbaarheid
▪ Laaghangend fruit
▪ Zichtbaarheid





Inhoud workshop 

▪ 14.00 – 14.10: Facts over de voetafdruk van geneesmiddelen – Brigit van Soest
▪ CO2 - voetafdruk
▪ Medicijnresten in het water
▪ Verspillingen 

▪ 14.10 – 14.20: Opdracht Verspillingen

▪ 14.20 – 14.35: Discussie

▪ 14.35 – 15.00: Hoe bedrijven en MediSchoon werken aan reduceren voetafdruk

▪ 14.35 – 14.40: MediSchoon: Tom Vereijken en Emmie de Vries + Teva retourbox

▪ 14.40 – 14.45 : Roche en Amgen – Kahraman Algür– Personalised Medicine

▪ 14.45 – 14.50 : Takeda - Frank Buijs – Productieketen in kaart

▪ 14.50 – 14.55 : Teva: Ad Deeben – werken aan SDG’s - Sustainable Development Goals  

▪ 15.00: Afsluiting



CO2 - voetafdruk
Onderzoeksrapport Gupta Strategists mei 2019



Gupta Strategists mei 2019



Internationale productieketen



Medicijnresten in water

Minstens 140 ton medicijnresten per jaar naar water
Effecten:

Weefselschade
Hormoonverstoring
Gedragsverandering
“genoeg kennis voor actie”

Route: 95% vracht via lichaam patiënt (rest via wegspoelen)
Bij influent RWZI: 10% ziekenhuis, 90% huishoudens



Medicijnresten in het water



Groeiend gebruik geneesmiddelen, stijgende emissie medicijnresten
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Bogin, Neprofarm, Vereniging Innovatieve Geneesmiddelen





Programma-overleg duurzaamheid , 18 feb 2019

Verspillingen



Opdracht  verspillingen  

▪ Groepje 1: Gebruik van geneesmiddelen in de thuissituatie
▪ Wat zijn mogelijke oorzaken van verspillingen?
▪ Wat zijn mogelijke oplossingen om verspillingen tegen te gaan?

▪ Groepje 2: Gebruik van geneesmiddelen in ziekenhuizen/instellingen
▪ Wat zijn mogelijke oorzaken van verspillingen?
▪ Wat zijn mogelijke oplossingen om verspillingen tegen te gaan?

▪ Groepje 3: Afvalverwerking
▪ Wat zijn voorbeelden van onnodig afval?
▪ Wat zijn mogelijke oplossingen om onnodig afval tegen te gaan? 



Refuse: prevent raw materials use/ no medicine
Reduce: decrease raw materials use/less medicine
Renew: redesign product or proces in view of circularity
Re-use: use product/medicine again 
Repair: maintain and repair product/medicine robot
Refurbish: revive product/medicine robot/pharmacy
Remanufacture: make new product from second hand
Re-purpose: re-use product but with other function
Recycle: salvage material streams with highest possible 
value
Recover: incinerate waste with energy recovery

High

Low

Order of priority

Aan de hand van niveaus van circulariteit: 10 R’s

© J. Cramer, 
2015
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▪ 14.00 – 14.10: Facts over de voetafdruk van geneesmiddelen – Brigit van Soest
▪ CO2 - voetafdruk
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▪ 14.10 – 14.20: Opdracht Verspillingen
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Personalised healthcare heeft impact op alle onderdelen van de 
medicatie keten van ontwikkeling tot gebruik

• CO2 reductie en personalised healthcare:

– Roche Nederland draagt door middel van personalised healthcare bij aan het terugdringen van de 
CO2-emissie van de zorgsector, doordat onnodig geneesmiddelengebruik gereduceerd wordt. 
Hierdoor vermindert onnodige productie, onnodig transport en onnodig gebruik van deze 
geneesmiddelen, wat ten slotte zal leiden tot een reductie van de CO2-emissie. 

• Bevorderen circulair werken:

– Roche Nederland draagt door middel van personalised healthcare bij aan de circulariteit binnen de 
zorgsector, doordat nieuwe diagnostiek als ‘next generation genome sequencing’ mogelijkheden 
biedt om nauwkeuriger te voorspellen of medicatie zal aanslaan bij een bepaalde patiënt of niet. 
Deze vorm van personalised healthcare voorkomt op die manier verspilling.



Personalised healthcare heeft impact op alle onderdelen van de 
medicatie keten van ontwikkeling tot gebruik

• Terugdringen van de hoeveelheid medicijnresten in oppervlaktewater en grondwater;

– Roche Nederland draagt door middel van personalised healthcare bij aan het terugdringen van de 
hoeveelheid medicijnresten in oppervlaktewater en grondwater, doordat onnodig 
geneesmiddelengebruik gereduceerd wordt. Hierdoor vermindert onnodige productie en onnodig 
gebruik van deze geneesmiddelen, wat ten slotte zal leiden tot een reductie van de hoeveelheid 
medicijnresten in oppervlaktewater en grondwater. Daarnaast zal de compliance bij patiënten met 
persoonlijk afgestemde zorg groot zijn, waardoor medicatieadvies wordt opgevolgd en minder 
medicatie ‘overblijft’. Dit verkleint enerzijds de waarschijnlijkheid tot wegspoelen van medicatie, 
anderzijds zal ook de hoeveelheid weggespoelde medicatie verminderen. 



Personalised healthcare heeft impact op alle onderdelen van de 
medicatie keten van ontwikkeling tot gebruik

• Creëren van een leefomgeving in en buiten zorginstellingen die de gezondheid van iedereen 
bevordert.

– Roche Nederland draagt door middel van personalised healthcare bij aan een gezonde 
leefomgeving, doordat hierbij het gehele ziektebeeld individueel belicht wordt. Dit leidt soms niet 
tot medicatieadvies, maar bijvoorbeeld tot leefstijlinterventies. Roche Nederland onderschrijft haar 
maatschappelijke verantwoordelijkheid door ook in dit soort oplossingen voor de patiënt nauw 
betrokken te zijn.
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Name of
Index or Rating

Company/
Organization

Country
History of
Inclusion

Dow Jones Sustainability Asia 
Pacific Index

S&P Dow Jones 
Indices

US 10th consecutive year

FTSE4Good Developed Index FTSE Russell UK 15th consecutive year

MSCI ESG Leaders Index MSCI U.S. 10th consecutive year

Ethibel EXCELLENCE Investment 
Register

Forum Ethibel BEL From July 2017

Prime Status ISS-Oekom GER 2nd consecutive year

Industry Mover Sustainability 
Yearbook Award 2019

RobecoSAM CHE From February 2019

Global 100 Most Sustainable 
Corporations in the World Index

Corporate Knights CND 4th consecutive year
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Fiscal 2030 Long-Term Group Targets 
(from fiscal 2015 level)

Fiscal 2020 Group Targets
(from fiscal 2005 level) 

25
%

43%

76%

76
%

99%

Fiscal 2017 Results
(from fiscal 2005 level)



Additional resources

Global CSR Program

https://www.takeda.com/corporate-responsibility/activities/global-csr-program/

Takeda Chair in Child Health

https://www.takeda.com/corporate-responsibility/activities/takeda-chair/

The Global Fund

https://www.takeda.com/corporate-responsibility/activities/takeda-initiative/

Pharmaceutical Supply Chain Initiative Introduction

https://vimeo.com/334830896

Takeda Recognized in the 2019 Dow Jones Sustainability World Index

https://www.takeda.com/newsroom/newsreleases/2019/takeda-recognized-in-the-2019-dow-jones-sustainability-world-index/

Takeda Continues Ongoing Inclusion in the FTSE4Good Developed Index & MSCI ESG Leaders Index

https://www.takeda.com/newsroom/newsreleases/2019/takeda-continues-ongoing-inclusion-in-the-ftse4good-developed-index--msci-esg-leaders-index/

Takeda Ireland Opens New Innovative Manufacturing Site in Dublin

http://www.researchandinnovation.ie/takeda-ireland-opens-new-innovative-manufacturing-site-in-dublin/

Strengthening our global production network in Oranienburg

https://www.takeda.com/newsroom/featured-topics/strengthening-our-global-production-network-in-oranienburg/
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OESO guidelines and Teva
SDGs - Sustainable Development Goals

10-10-2019



Sustainable Development Goals
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Waarom zijn de OESO-richtlijnen in Nederland belangrijk?

Omdat ze duidelijk maken wat de Nederlandse overheid 
van bedrijven verwacht op het gebied van 

maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO) bij het 

internationaal zakendoen.

De OESO-richtlijnen bieden handvatten voor landen en 
bedrijven om met kwesties om te gaan zoals 

ketenverantwoordelijkheid, mensenrechten, kinderarbeid, 

milieu en corruptie. Hiermee vormen de OESO-richtlijnen 

het uitgangspunt voor het Nederlandse internationaal 

MVO-beleid.

Transforming our world: the 2030 Agenda for Sustainable Development: 
https://sustainabledevelopment.un.org/post2015/transformingourworld

https://www.sdgnederland.nl/sdgs/

https://sustainabledevelopment.un.org/post2015/transformingourworld
https://www.sdgnederland.nl/sdgs/


OESO – MVO - TEVA

GLOBAL 
GOALS

EUROPE

GOALS

The 
Netherlands

GOALS

Haarlem 
GOALS
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Teva’s actions
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Social Impact & Responsibility team Teva

Teva’s SI&R team is responsible for overseeing the company's SI&R strategy and ensuring it is aligned with our 
purpose, values and core business. We create new initiatives to support our strategy and address material issues to 

ultimately create shared value for Teva and society. We also communicate with investors, analysts and customers 
regarding our SI&R practices and report on Teva’s SI&R activities in a structured and transparent manner

➢ http://tevanet.teva.corp/global/aboutteva/csr/Pages/CSR1.aspx

Teva Social Impact Report
➢ https://www.tevapharm.com/files/responsibility/teva_social_impact_report_2018.PDF

Teva Human Rights Position 2018 /3
➢https://www.tevapharm.com/files/responsibility/Teva_Human_Rights_Position_5.7.18.pdf

Social Impact & Responsibility (SI&R)
➢http://tevanet.teva.corp/global/Documents/SIR_Infographic_4_Final_Both.ai.pdf

Teva’s Positioning on Diversity and Inclusion 
➢https://www.tevapharm.com/files/responsibility/Teva_Diversity_and_Inclusion_Position_5.7.18.pdf

Teva’s Position on Accesss to Medicines
➢https://www.tevapharm.com/files/responsibility/Teva%20Access%20Position%202019.pdf

Teva’s Position on Government Affairs
➢ https://www.tevapharm.com/files/responsibility/position_and_policies/Teva_Government_Affairs_Position4.1.19.pdf

Teva’s Donation policy
➢ http://tevanet.teva.corp/global/Documents/PolicyLobby/Global%20Donations%20Policy/Global%20Donations%20Policy.pdf

Gedragscode van Teva / code of conduct
http://tevanet.teva.corp/global/AboutTeva/COC_OurValuesInAction/COC-PDF-LANGUAGES/COCPDFTRANSLATIONS/English.pdf

http://tevanet.teva.corp/global/aboutteva/csr/Pages/CSR1.aspx
https://www.tevapharm.com/files/responsibility/teva_social_impact_report_2018.PDF
https://www.tevapharm.com/files/responsibility/Teva_Human_Rights_Position_5.7.18.pdf
http://tevanet.teva.corp/global/Documents/SIR_Infographic_4_Final_Both.ai.pdf
https://www.tevapharm.com/files/responsibility/Teva_Diversity_and_Inclusion_Position_5.7.18.pdf
https://www.tevapharm.com/files/responsibility/Teva Access Position 2019.pdf
https://www.tevapharm.com/files/responsibility/position_and_policies/Teva_Government_Affairs_Position4.1.19.pdf
http://tevanet.teva.corp/global/Documents/PolicyLobby/Global Donations Policy/Global Donations Policy.pdf
http://tevanet.teva.corp/global/AboutTeva/COC_OurValuesInAction/COC-PDF-LANGUAGES/COCPDFTRANSLATIONS/English.pdf


High level overview

1. Geen armoede

2. Geen honger

3. Goede gezondheid en welzijn

4. Kwaliteitsonderwijs

5. Gendergelijkheid

6. Schoon water & sanitair

7. CleaBetaalbare en duurzame energie

8. Eerlijk werk en economische groei

9. Industrie, innovatie en infrastructuur

10. Ongelijkheid verminderen

11. Duurzame steden & gemeenschappen

12. Verantwoorde consumptie en productie

13. Klimaatactie

14. Leven in het water

15. Leven op het land

16. Vrede, justitie & sterke publieke diensten

17. Partnerschap om doelstellingen te bereiken

ambitie status



Goal 9: Industrie, innovatie en infrastructuur
"Build resilient infrastructure, promote inclusive and sustainable industrialization, and 
foster innovation"
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GlaxoSmithKline, ,   Takeda Investeren in wereldwijde duurzaamheidsprestaties 
met het Responsible Health Initiative
➢ Samenwerking tussen belangrijke spelers op farmaceutisch, biotechnologisch en 

gezondheidsgebied versterkt verantwoorde bedrijfspraktijken en gedeelde 

waarde binnen de wereldwijde toeleveringsketen van de gezondheidszorg.
http://responsiblehealthinitiative.com/about-us/

Het Responsible Health Initiative (RHI) is in 2018 opgericht door toonaangevende bedrijven in de 

industrie, in een poging om de inspanningen van RHI-leden om duurzaamheid in hun waardeketens

te stimuleren te versnellen, terwijl het voordelen voor hun handelspartners creëert.

http://responsiblehealthinitiative.com/about-us/
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Landelijke verspreiding teva retourbox

https://www.youtube.com/watch?v=gai-eZIzAvI

https://www.youtube.com/watch?v=gai-eZIzAvI


SDGs - Sustainable Development Goals - details

10-10-2019
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Programma duurzaamheid: op te leveren resultaten 2019-2020 


