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IMPACT FACTSHEET

SDG-BIJDRAGE

WAT
• Diabetes is een belangrijke oorzaak van blindheid, nierfalen, hartaanvallen,

beroertes en de amputatie van onderste ledematen. Novo Nordisk streeft naar
het bestrijden van diabetes en andere ernstige ziektes door geavanceerde
research en ontwikkeling, versnelling van preventie en het bieden van toegang
tot betaalbare zorg voor kwetsbare patiënten.

• De Kempen Sustainable Equity Strategie wil pro-actief bijdragen aan goede
gezondheid en welzijn.

WIE
• Er zijn naar schatting 450 miljoen mensen met de diagnose diabetes die dagelijks

insuline nodig hebben om een normaal leven te kunnen lijden.
• Hoge bloedsuiker veroorzaakt diverse medische complicaties waardoor de

levensverwachting voor mensen met diabetes type 1 gemiddeld met 12 jaar wordt
verkort*.

HOEVEEL
• In totaal krijgen elk jaar 32 miljoen patiënten medicijnen voor diabetes in

ongeveer 170 landen.
• Novo Nordisk heeft zich middels het Preferential Pricing Policy for Access to Insulin

Commitment gecommitteerd om in landen met een laag inkomensniveau insuline
te leveren tegen een gegarandeerde maximumprijs (3 USD per ampul). Dankzij dit
beleid kregen 6,4 miljoen mensen in 76 landen toegang tot goedkope menselijke
insuline.

• In 2020 kwam ongeveer 25% (DKK 31,5 miljard) van de omzet tot stand in
opkomende landen. In de afgelopen 20 jaar is het aantal patiënten met diabetes
in opkomende landen sterk toegenomen door de snelle industrialisatie, een meer
zittende levensstijl en een minder gezond eetpatroon.

• Novo Nordisk investeert 10,8% (DKK 13,7 miljard) van de netto-omzet in research
en ontwikkeling.

BIJDRAGE ONDERNEMING
• Als patiënten hun medicatie correct gebruiken en een gezonde levensstijl

toepassen, kan hun levensverwachting net zo lang zijn als voor mensen zonder
deze diagnose. Op grond van deze aanname, leveren de diabetes-producten van
Novo Nordisk 384 miljoen jaar aan totale levensverwachting op voor patiënten.

• Naar rato van onze belegging in Novo Nordisk, hebben wij bijgedragen aan
ongeveer 7450 jaar levensverwachting. Onze belegging heeft pro rata 595
mensen toegang geboden tot goedkope menselijke insuline.

• De onderneming levert ook medicijnen voor hemofilie, groeistoornissen en
hormoonsuppletie. Novo Nordisk is ook bezig met het ontwikkelen van een
behandeling voor NASH (niet-alcoholische leververvetting), een ziekte waarvoor
nog geen behandeling bestaat.

ONZE BIJDRAGE
• Engagement met Novo Nordisk - zie Engagement factsheet

RISICO
• Het is onwaarschijnlijk dat Novo Nordisk zich niet blijft inzetten voor het uitbannen

van voortijdig overlijden door diabetes.

Novo Nordisk

FEITEN DIABETES TYPE 2

SDG 3: Goede gezondheid en welzijn: subdoel
3.4 - tegen 2030 de vroegtijdige sterfte gelinkt
aan niet-overdraagbare ziekten met een derde
inperken via preventie en behandeling

Belangrijkste impactgebied

WAT Is de uitkomst 
belangrijk?

Vroegtijdige sterfte verminderen 
(SDG 3.4)

WIE Helpt dit mensen in 
nood?

450 miljoen mensen hebben elke 
dag insuline nodig

HOEVEEL Schaal

Diepgang

Duur

Novo bereikt ruim 32 miljoen mensen 
in 170 landen
Leveren van insuline tegen een 
gecontroleerde prijs
Lange termijn

BIJDRAGE Hoe doen de 
alternatieven het?

Niet-verzekerde klanten / 25% van 
de omzet uit opkomende landen

RISICO Wat als het niet 
volgens plan 
verloopt?

Geringe kans


