Economische Duurzaamheid

Gezondheidszorg in de toekomst
Janssen werkt aan een duurzame gezondheidszorg vandaag en in de toekomst. Tegelijkertijd concentreert het bedrijf zich op de meest complexe
medische uitdagingen van onze tijd. De manier waarop men morgen diagnoses zal stellen, medicatie zal toedienen, ziekten zal herkennen of
voorkomen en patiënten zal opvolgen, zal er anders uitzien dan vandaag. Het bedrijf geloo dat we op een keerpunt staan in de aanpak van
onbeantwoorde medische noden in de gezondheidszorg.
De gezondheidszorg staat aan de vooravond van een adembenemende evolutie en
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Genetische informatie laat in de toekomst toe om het risico van een individu op
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Het behandelingsmodel evolueert naar een oplossinggerichte therapie. Dit is een
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professionele zorgorganisaties en familieleden complexe behandelingen thuis te
laten uitvoeren.
Met het gezondheidszorgmodel van de toekomst plaatst Janssen het belang van
de patiënt en de houdbaarheid van het gezondheidszorgsysteem centraal.
Openheid naar elkaar toe en de wil om samen duurzaam te innoveren zijn
basisvoorwaarden om zulke oplossingen met succes te kunnen ontwikkelen.
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