
Onze verplichtingen en acties 

worden voortdurend gemeten en op 
een zeer transparante manier 

gecommuniceerd. 



voor ons milieu voor onze patiënten voor onze gemeenschap

Wij hebben verbintenissen en concrete acties op 3 gebieden: 



Onze uitdaging:

We hebben besloten om de lat aanzienlijk 

hoger te leggen en ons in te zetten om 
in 2035 CO2-neutraal te worden.

Bezoek www.actionoverwords.org voor meer informatie!

CO2-neutraal

http://www.actionoverwords.org/


Gegevens uit Chiesi Duurzaamheidsrapport 2020

,34 keer
hoger

Gebruik van hernieuwbare
energie in 2020 vs. 2019

Systematisch
onze impact verbeteren

We streven naar het voortdurend meten

en verbeteren van onze impact op het 

milieu met gerichte initiatieven die het 

welzijn en de natuurlijke balans kunnen 

herstellen.

Bodem, lucht en water zijn de drie elementen

waar we ons voor inzetten om te behouden.



>50% 
van het Chiesi Groep-afval wordt gerecycled

Gegevens uit Chiesi Duurzaamheidsrapport 2020

+6%

stijging in 2020 
ten opzichte van 2019



partners en leveranciers binnen 
het toepassingsgebied

Meer dan 16.000

Een leidende rol spelen in een 
duurzame waardeketen

We vinden het belangrijk om al onze partners 
te betrekken zodat zij hun steentje bijdragen 
aan de maatschappij.

Daarom hebben we onze Code van onderlinge 
afhankelijkheid voor onze leveranciers 
opgesteld. Dit dient om hen te begeleiden bij 
het verbeteren van hun sociale en milieu-
impact. 



2. Primary Care Respiratory Journal 2009 Dec;18(4):243-9. doi: 10.4104/pcrj.2009.00029

•.

Ons voornemen om de koolstofvoetafdruk van 
onze inhalatoren te verkleinen wordt gecombineerd 
met de zekerheid dat de meest geschikte inhalator 
voor elke patiënt beschikbaar blijft



Patiënten in het middelpunt van onze 
activiteiten plaatsen reikt verder dan 
woorden.

https://www.efanet.org/campaigns/showleadership

https://breathevision.eu/

https://mijnlongreva.be/

Dit betekent de ontwikkeling van 
patiëntgerichte diensten.

http://www.efanet.org/campaigns/showleadership
https://marevapulmonaire.be/
https://www.belgianrespiratorysociety.be/fr


In onze Global Rare Disease business eenheid, die in 

2019 werd opgericht, ontwikkelen we behandelingen 
voor zeldzame ziekten.

Er zijn 70000 zeldzame ziekten en elke ziekte is 
anders, ingewikkeld en de diagnose duurt vaak lang, 

terwijl intussen de toestand van de patiënt 

verslechtert. 

Vanuit het oogpunt van prevalentie zijn er slechts 

een paar aandoeningen, maar deze hebben vaak

een enorme impact op het leven van de patiënten 
en hun gezinnen. Het is dus een belangrijk 

maatschappelijk probleem dat we willen aanpakken 
en voor die patiënten het verschil willen maken.

Kiezen voor de zorg van de 
meest kwetsbare mensen



5,6 ~100

In het gebied van neonatologie is onze belangrijkste 

ontwikkeling poractant alfa. Het is een levensreddend product 
dat een effectieve vervanging biedt voor de natuurlijke 

longsurfactant die essentieel is voor een normale ademhaling.

miljoen

Premature baby’s
behandeld

landen
het meest gebruikt

wereldwijd

Onze toewijding aan de meest kwetsbare 
patiënten



Herbruikbare

onderdelen

Toegewijd om de impact 
van onze producten in hun
volledige levenscyclus te 
verbeteren

7 gebieden voor het beoordelen van 
duurzaamheidsverbeteringen:

Einde
levensduur

(bijv. 
recycleren)

Groene chemie
(bijv. API’s, hulpstoffen)

Duurzame materialen
(bijv. FSC-papier, voor eerste en

secundaire verpakking)

productie

verbruik voor

Lager hulpbron-

(bijv. Veiligheid, geen giftige stoffen 

enz.)

Impact op patiënten

Opnieuw ontwerpen 
van producten



Concrete stappen naar
duurzamere materialen voor 

onze producten

De verpakkingen van Chiesi’s 
farmaceutische producten worden 
exclusief geproduceerd met
FSC-papier.

FSC* is een onafhankelijke internationale 

certificering, specifiek voor de bosbouwsector 

en producten afkomstig van bossen, wat een 

correct, transparant en verantwoord beheer 

van natuurlijke hulpbronnen impliceert.



Duurzaamheid is mogelijk 
dankzij innovatie

De Chiesi Groep heeft een 
vijfjarig investeringsplan

ontwikkeld ter waarde van 350 
miljoen euro om op de markt 

een innovatieve formulering te 
introduceren die de 

koolstofvoetafdruk van 

dosisaerosolen (pMDI) die 
gebruikt worden voor astma en 

chronische obstructieve 
longziekte (COPD) aanzienlijk zal 

verminderen.

Voor ademhalingsartsen, te gebruiken in overeenstemming met de communicatierichtlijnen van het Carbon Minimal Inhaler Project.

-90%

e CO2-voetafdruk van de producten



Onze toewijding aan de

landen met weinig middelen

om de toegang tot hoogwaardige 
neonatale zorg te verbeteren, met name 

bij Sub-Sahara-Afrika evenals het beheer 

van ademhalingsaandoeningen in Latijns-
Amerika.

Verlaag neonatale 
sterftecijfers door de 
kwaliteit van 
neonatale zorg te 
verbeteren.

Klinische vaardigheden 
ontwikkelen voor

de diagnose en behandeling van 
chronische ademhalingsziekten, 
door de introductie van 
spirometriecapaciteit en 
trainingsactiviteiten.

7
landen

met weinig middelen

waar de Chiesi Foundation

actief is

(Neonatal Essential 
Survival Technology)

(Global Access to  
Spirometry Project)



*Bijgewerkt december 2020

Sinds het begin van deze wereldwijde crisis,

heeft Chiesi zijn middelen 

en expertise ingezet om de wereldwijde 

responsinspanningen te ondersteunen.

Ondersteuning van de 
samenleving en lokale gebieden 
tijdens de wereldwijde COVID-
19-pandemie

miljoen €

aan donaties
wereldwijd bij elkaar opgeteld*

organisaties

10,4

meer dan
300 ziekenhuizen

ondersteund, waarvan

530
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