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België is een van de Europese 
leiders op het vlak van klinische 
proeven

26-9-2017

Werken ‘voor en met patiënten’ in het kader van klinische proeven is 
een sleutelelement voor ons land.

Bron 2018 Monitor Deloitte
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Patiënten kunnen bij het hele 
R&D-proces van geneesmiddelen 
betrokken worden

26-9-2017Bron: https://www.eupati.eu/
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Local Belgian level Headquarter levelHeadquarter level

De betrokkenheid van patiënten 
wordt geïmplementeerd op 
globaal niveau of op regionaal 
niveau van een bedrijf

26-9-2017Bron: https://www.eupati.eu/
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De centrale positie van de patiënt 
in klinische proeven versterken is 
een gezamenlijke doelstelling

26-9-2017

De industrie en de patiëntenorganisaties verbinden zich tot 
transparantie en delen dus de patiëntgerichte methodes
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Het leven is een gezondheidszorgreis en Sanofi is er voor de mensen als een partner op deze reis.
We richten ons op de gezondheid van de mens, zijn wereldwijd actief en zetten wetenschappelijke 
innovatie om in oplossingen voor een breed spectrum van ziektebeelden. 

5 wereldwijde businessunits 
• Vaccins – met Sanofi Pasteur

• Gespecialiseerde verzorging, zeldzame ziekten, 
multiple sclerosis, oncologie 
en immunologie – met Sanofi Genzyme

• Diabetes en cardiovasculaire ziekten

• Algemene geneesmiddelen en opkomende markten

• Gezondheidszorg consumenten – versterkt in 2017 

met de teams van Boehringer Ingelheim

100,000+ 
WERKNEMERS

145 
NATIONALITEITEN

100 
LANDEN

35.1 miljard € OMZET

Sanofi in een oogopslag Kerncijfers 2017

Per geografisch gebied

(1) Wereld behalve VS., Canada, West- & Oost-Europa (behalve Eurazië), Japan, Zuid-Korea, Australië, Nieuw-Zeeland en Puerto Rico.
(2) West-Europa + Oost-Europa (behalve Eurazië: Rusland, Oekraïne, Georgia, Belarus, Armenië en Turkije).
(3) Japan, South Korea, Canada, Australië, Nieuw Zeeland, Puerto Rico.

11.85
5

1025
8

9.525

3 417

Opkomende markten(1)

Verenigde 
Staten

Europa(
2)

Rest van de 
wereld(3)

M€

M€

M€

M€

€ 6,964 M BUSINESS NETTO 
INKOMEN

BEDRIJFSPRESENTATIE |  MAART 2018
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Hoe onze samenwerking verbeteren?
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Patient Expert Forum
ReumaNet – Sanofi

Augustus 2018

Edel Hendrickx, Clinical study Unit Country Head Sanofi



Patient Expertise Centrum Reuma

Kernidee: hoogkwalitatieve expertise van 
patiënten heeft een waarde (die kan worden 
verzilverd):

• Coaching en educatie van andere patiënten (P2P)
• Participatie in het multidisciplinaire verzorgingsteam
• Professionele diensten gericht op belanghebbenden 

(regering, zorgverleners, ziekenfondsen, industrie,…)

Gerichte training voor patiënten experts, in 
samenwerking met de vzw Trefpunt Zelfhulp. 
Toepassingsgebied:

• Werk & school, symptomenbeheer, beheer van 
behandelingen, gezin, lifestyle, administratieve 
ondersteuning

 Afgestemd op EUPATI, de European Patient 
Academy for Therapeutic Innovation

 PECs in andere therapeutische gebieden 
worden opgemaakt of zijn in bespreking

Innovatief concept voor empowerment van de patiënt gelanceerd door



Reumanet Patient Expert and sanofi Forum
• PEC-R sluit aan bij de wereldwijde programma’s van Sanofi om de patiënt centraal te 

stellen, bedoeld om reële levenservaringen en inzichten van patiënten te verkrijgen als 
hulp bij de inspanningen van Sanofi, van de bepaling van onderzoeksprioriteiten en de 
ontwikkeling van onze producten tot het opstellen van programma’s voor de patiënten.

• Eerste Patient Expert Forum als een proefproject onder PEC-R in augustus 2018.

• Bracht ervaren patiënten-experts en werknemers van Sanofi uit de hele Belgische 
organisatie samen om de bedrijfsaanpak inzake informatie voor en communicatie met 
patiënten te bespreken en goed te keuren

• Specifieke doelstellingen: 
• Feedback krijgen over relevantie en gebruiksvriendelijkheid van informatie en diensten voor 

patiënten en digitale apps voor patiënten met reumatoïde artritis
• Tools goedkeuren voor communicatie met patiënten in verband met klinische proeven opgestart in 

Belgische ziekenhuizen
• Bredere concepten bespreken zoals rekrutering van patiënten bij klinische proeven en digital 

health



Leerpunten

• Algemene eerste lessen: 
• de dialoog wordt geapprecieerd aan beide zijden; 
• waardevolle inzichten verzameld; 
• er komt wellicht een volgende dialoog

• Leerpunten voor de klinische proef-eenheid voor het formulier ‘weloverwogen 
toestemming’ en de infofolder over het te onderzoeken product

• Vermijd moeilijke taal of leg het beter uit
• Maak het niet te lang
• Geef duidelijk uitleg over de gedachte achter de studie
• Gebruik meer beelden
• Leg beter uit waarom een patiënt zou moeten deelnemen
• Groepeer de informatie op het formulier per thema
• Deel de resultaten van de test na de studie mee aan de studiepatiënten 

• Aan ReumaNet zal feedback worden gegeven over de punten waaraan werd 
gewerkt



Danku



ENGAGEMENT 
TEGENOVER DE 
PATIËNT BIJ JANSSEN



We ontwikkelen geneesmiddelen en 
oplossingen die het leven van mensen 
veranderen en die voldoen aan de 
belangrijkste onvervulde medische 
behoeften van onze tijd.

Kwaliteit en veiligheid leiden elke stap 
van het productontwerp en de 
productie, wat zelfs doorwerkt nadat 
onze geneesmiddelen bij de patiënten 
zijn beland.

DRAFT - VERTROUWELIJK

De verbintenis van Janssen

20



DRAFT - VERTROUWELIJK 21

‘Onze belangrijkste 
verantwoordelijkheid’



ENGAGEMENT van 
JANSSEN tegenover 
patiënten

We werken samen met 
patiënten en zorgverleners 
en communiceren 
systematisch rechtstreeks 
met hen. We werken al 
vroeg met het standpunt 
van de patiënt en 
onderhouden permanent de 
dialoog om oplossingen te 
ontwikkelen die beter 
voldoen aan de behoeften.

22



Veranderingen in de klinische proef
Resultaat: Geen uitvallers

Bijgewerkt targetprofiel van het 
product

Resultaat: Wegen volgen om vroeger te 
weten of een behandeling zal werken 

Patiënten worden al vroeg betrokken en oplossingen 
ontwikkelen 
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