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Beyond the Pill:

Helping people around the globe live longer, healthier, and 
happier lives starts with caring for our own workforce
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Healthiest Workforce – Huis van Werkvermogen

Aantrekkelijke werkomgeving waarin iedere 
werknemer dagelijks met goesting aan het werk gaat

Fitness Center, 
Start-to-Run,...Talent Fit Center

Flexiebele werkplekken, 
Thuiswerk,...

Global Parental Leave, 
Family Leave policies,...

Wellness and Health 
programma’s, digitale 
Health Tools,...

Rookvrije Campus

Global HIV/AIDS 
Workforce Policy MAAR OOK:

Mentale Gezondheid



Een aantal feiten…

Geestelijke Gezondheid

▪ 1 op 4 mensen wereldwijd worden getroffen door een geestesstoornis of neurologische 
aandoening op een bepaald punt in het hun leven1

Dementie2

▪ Ongeveer 47 miljoen mensen met dementie wereldwijd in 2015

▪ Verwachte stijging naar 132 miljoen tegen 2050

▪ Iedere 3 seconde een nieuwe diagnose van dementie

Geestesstoornis

▪ ~1 op 4-5 volwassen ervaren geestelijke problemen gedurende een kalenderjaar3,4

▪ ~1 op 25 volwassen leven met een ernstige geestesstoornis in de Verenigde Staten4

Mantelzorgers voor mensen met dementie

▪ Meer dan 15 miljoen Amerikanen staan in voor (onbetaalde) zorgondersteuning voor 
mensen met de ziekte van Alzheimer of andere vormen van dementie5

1

1 WHO website, 2001
2 WHO website, 10 acts on dementia

3 WHO Europe website, 2017
4 NAMI, the National Alliance on Mental Illness website

5 www.alz.org 
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Wat betekent dat voor de afdeling Neurowetenschappen…

Hoeveel Janssen medewerkers zijn mantelzorgers of hebben een familielid 
dat momenteel lijdt aan een geestesstoornis of dementie?

~350 medewerks binnen de Neuroscience Therapeutic Area

Ga uit van 1 op 5...

▪ 70 TA collega’s

Als je dan kijkt naar Janssen R&D (~8000 employees)…

Indrukwekkende getallen… 

Wat doen we eigenlijk om onszelf en onze collega’s te ondersteunen?



Mantelzorger Panel Gesprek
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Informele, sociale 
bijeenkomst – ongeveer 

50 deelnemers

Openhartigheid centraal – delen 
van ervaringen

Verstrekken van informatie – weg naar gepaste 
zorg helpen vinden
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Depression through the eyes of the patient, 
family or caregiver

Panel deelnemers:
Paul Arteel (GAMIAN-Europe), Aagje Ieven (Eufami), 

Eric Van der Eycken (Ups&Downs)
Peter De Boer (Janssen R&D Neuroscience)

Dr. van den Ameele (AZ Sint-Jan Brugge), Dr. Claes (UZ Leuven)
Moderator: Marc Ceusters (Janssen R&D Neuroscience)

Interactief gespreksmoment (>50 Janssen werknemers)

Verschillende invalshoeken: patient, familie, mantelzorger, psychiater, 
farma R&D

“1000x bedankt”
Ik ben buiten gekomen met het hartverwarmende gevoel “I’m not alone” 
en gevoel van begrip (wij-gevoel, respectvol, geen schuldgevoel,...). Het 
gaf me ook een gevoel van hoop...mensen zijn er mee begaan en geven 

ons niet op.”
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“We willen een punt bereiken 
waarop mensen met een mentale 
aandoening niet anders worden 
bekeken dan mensen met een 

lichamelijke aandoening”
“We have an enormous opportunity to harness 

the advances that today’s science and 
technology offer to bring forward game-

changing innovation in mental health 
prevention, treatment and care.”

Paul Stoffels – Chief 
Scientific Officer 

Husseini Manji – Global 
Head, Neuroscience


