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Samenvatting 

Medische technologie (medtech) omvat alle systemen, procedures en devices die ontwikkeld zijn om gezondheidsproblemen op te lossen en de kwaliteit van leven te 

bevorderen. De gezondheidszorg kampt met  een vergrijzende bevolking, toename van chronische ziekten en stijgende kosten. Medtech draagt onder andere bij aan het 

beheersen van de kosten door verbeterde (vroeg)diagnostiek, verkorte ziekenhuisopnames / behandeling thuis en verbetering van de kwaliteit van leven. 

De wereldwijde waarde van de medische technologie sector wordt geschat op USD 325 miljard, waaraan de Europese markt USD 100 miljard bijdraagt. Naar verwachting zal 

de sector de komende jaren aanhoudend groeien met een CAGR van 7%. Binnen Nederland is de medtech sector met name geconcentreerd in Noord Brabant, Overijssel, 

Gelderland, Zuid Holland en Limburg. Dit is het gevolg van aanwezigheid van toonaangevende scienceparken en kennisinstituten in deze regio’s. 

Door samenkomen van verschillende technologische sectoren (high-tech, ICT en biotechnologie) wordt de medtech industrie complexer en meer divers. Binnen de 

zogenaamde klasse II en III technologie onderscheiden wij zes sectoren: de klassieke medtech industrieën implantaten/prothesen en medische beeldverwerking, en 

daarnaast de opkomst van in vitro diagnostiek, medicijn toedienings-technologie, technologie voor ontwikkeling en productie van medicijnen, en digitale gezondheidszorg 

(mHealth). De meer traditionele medtech sectoren ondergaan snelle verandering door de introductie van bijvoorbeeld biotechnologie (regeneratieve geneeskunde en 

kunstmatige organen), 3D (bio)printing en data verwerking. 

 

Voornaamste trends voor de komende jaren 

• De medical device industrie krijgt te maken met steeds strengere regelgeving, met name op het gebied van implantaten. Ook diagnostische producten en combinaties 

van een medicijn met een toedienings product zullen strenger worden gecontroleerd 

• Tegelijkertijd is er de trend van een toenemend kritische houding van verzekeraars en patiënten wanneer het gaat om werkzaamheid en kosten-efficiëntie. De komende 

jaren wordt verwacht dat druk op de prijzen en vergoeding van medical devices zal groeien, terwijl kwaliteit en onderscheidend vermogen van toenemend belang zal 

worden 

•  Deze ontwikkelingen zorgden er de afgelopen jaren voor dat de kans op financiering van (startende) medtech bedrijven afnam door de risico-mijdende houding van 

investeerders. Aan deze trend lijkt een eind gekomen doordat het aantal investeringen in medtech per kwartaal toe begint te nemen. De interesse lijkt met name 

teruggekomen door het positieve beursklimaat voor lifescience en medtech bedrijven 

• Net als in de farmaceutische industrie is er binnen de medtech tenslotte een duidelijke trend naar een focus op kernactiviteiten, vaak in voorbereiding op een overname. 

M&A activiteiten worden voor een groot deel gedreven door divestering en inversie deals, waarbij opgemerkt moet worden dat de rol van inversie de komende jaren af 

zal nemen door ingrijpen van de overheid  



Medische Technologie:  

Feiten en Cijfers 1 
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Medische Technologie (‘MedTech’) als onderdeel van de Medische Industrie 

Wat is Medische Technologie? 

Medische technologie is onderdeel van 

de medische industrie, waarin wij vier 

sectoren onderscheiden: 

• Zorgverleners: de plaats waar 

zorg wordt verstrekt 

(ziekenhuizen, verpleeghuizen, 

revalidatiecentra, apotheken), 

maar ook de verzekeraars die de 

zorg vergoeden 

• Geneesmiddelen: klassieke 

medicijnen uit de chemische 

industrie (pillen, poeders, 

dranken), en de meer recente 

biologische behandelingen uit de 

biotechnologie (zoals 

groeifactoren, stollingseiwitten, 

antistoffen, vaccins, en medicatie 

die ingrijpt op genetische 

processen). 

• Medische Hulpmiddelen: alle 

ondersteunende producten in de 

medische zorg die geen onderdeel 

worden van de patiënt of door 

hem / haar worden gedragen: 

rolators, ziekenhuisbedden, en 

bijvoorbeeld couveuses 

• Medische Technologie: 

systemen, procedures en 

apparatuur die ontwikkeld zijn om 

gezondheidsproblemen op te 

lossen en de kwaliteit van leven te 

verbeteren 

 

Algemene definitie van medische technologie: 

Alle systemen, procedures en devices die ontwikkeld zijn om gezondheidsproblemen op te lossen en de kwaliteit van leven te 

bevorderen. 

Een meer gedetailleerde definitie volgens het EU Medical Devices Directive: 

 

 

 

Medische Industrie 

Geneesmiddelen Medische Hulpmiddelen Mdische Technologie Zorgverleners 

"Any instrument, apparatus, appliance, software, material or other article, whether used alone or in combination, including 
the software intended by its manufacturer to be used specifically for diagnostic and/or therapeutic purposes and necessary for 
its proper application, intended by the manufacturer to be used for human beings” 
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De medische industrie staat voor grote uitdagingen: een vergrijzende bevolking, een toename van chronische ziekten en stijgende kosten van de gezondheidszorg. 

Overheden zien zich hoe langer hoe meer genoodzaakt om het budget voor de zorg te beheersen en beslissingen te nemen die van grote invloed zijn op de gezondheid en 

het welbevinden van burgers. Medische technologie levert een belangrijke bijdrage aan het vinden van antwoorden voor de belangrijkste uitdagingen. 

 

• Vroege diagnose van aandoeningen, in combinatie met 

betrouwbare inschatting van het risico om deze te ontwikkelen, 

maakt tijdige behandeling mogelijk en draagt bij aan het 

voorkomen van ziekteprogressie en hogere medische kosten  

• Verhoging van de kwaliteit van verleende zorg betekent onder 

andere een verminderde blootstelling aan risico’s, zoals 

ziekenhuis infecties en bijwerkingen 

• Verhoging van de kwaliteit van leven: sneller in staat zijn om 

weer te functioneren in de maatschappij, economisch 

onafhankelijk te blijven en deel te nemen aan sociale 

activiteiten. Maar ook thuis behandeld te worden 

• Beperking van kosten van patiënten met een chronische ziekte: vroege diagnose, monitoren 

en aansluitende effectieve behandeling beperken de kosten van ziekenhuisopnames 

• Nieuwe vormen van diagnostiek (‘persoonlijke geneeskunde’) voorkomen het gebruik van niet 

effectieve en onnodige behandelingen. Dankzij deze diagnostiek worden juist die mensen 

geselecteerd die het meest waarschijnlijk reageren op de behandeling 

• Beteugelen van kosten die gemaakt worden op het moment van zorgverlening: kortere 

ziekenhuisopnames, verhoging van de kwaliteit van verleende zorg, en zorgverlening op de 

meest kostenefficiënte locatie (bijvoorbeeld thuis). Ontwikkelingen op E-Health gebied 

(elektronisch patiëntendossier e.d.) voorkomen duplicatie van onderzoek dat reeds verricht is 

• Terugdringen van kosten door integratie van zorgverlening en monitoring, onder andere door 

mobiele applicaties en behandeling thuis  

 

 

Feiten en Cijfers – het belang van de sector 

Voordelen voor de patiënt Beheersen van kosten in de gezondheidszorg 

www.kentuckyonehealth.org 
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• Europa heeft een positieve handelsbalans voor medische technologie van EUR 

15.5 miljard (2012) - dat is ten opzichte van 2006 een verdubbeling.  Binnen 

de EU is Duitsland zowel de grootste importeur als exporteur 

• Binnen de medische technologie zijn de VS, China en Japan de voornaamste 

handelspartners van de EU, gevolgd door Rusland, Australië en Brazilië 

• De voornaamste medische technologie leveranciers van de EU zijn de VS, 

China, Japan, Singapore en Australië   

De markt voor medische technologie is bijzonder complex door het grote aantal zeer uiteenlopende sub-sectoren. Daarnaast worden in studies over deze sector 

uiteenlopende definities gebruikt, maar zijn er ook grote verschillen in methodiek en dataverzameling waardoor van een uniforme classificatie geen sprake is. Ook wij 

hanteren een indeling van zes subsectoren die ten opzichte van andere overzichten breder is. Bij de cijfers in dit rapport wordt dan ook zoveel mogelijk aangegeven voor  

welke medische technologie sector de cijfers van toepassing zijn. 

• Binnen Europa vertegenwoordigt medische technologie 7,5% van de uitgaven 

aan gezondheidszorg (6.7% medische hulpmiddelen en 0.8% diagnostiek). 

Volgens EUCOMED liggen deze percentages het laagst in Nederland (2,8%) en 

België (2,5%) 

• De wereldwijde waarde van de medische technologie sector komt neer op USD 

325 miljard, waaraan de Europese markt USD 100 miljard bijdraagt. Binnen de 

EU zijn Frankrijk en Duitsland verantwoordelijk voor de grootste omzet 

• De afgelopen vijf jaar groeide de medische industrie sector met een CAGR van 

7%. Dit is minder snel dan de jaren daar voor—tussen 2000 en 2007 kwam de 

jaarlijkse groei neer op gemiddeld 13% 

• Alleen al in Europa zijn er rond de 25.000 bedrijven actief in  de medische 

technologie en leveren werk aan 575.000 mensen. De meeste van deze 

bedrijven bevinden zich in Duitsland, gevolgd door  Engeland, Italië, 

Zwitserland, Spanje en Frankrijk  

• Bijna 95% van de Europese medtech bedrijven behoort tot het MKB (met <50 

werknemers) 

• In 2018 zullen de wereldwijde verkoopcijfers binnen de medische industrie 

naar verwachting USD 455 miljard bedragen, en jaarlijks groeien met 4.5% 

(CAGR 2012—2018) 

• Nederland: Volgens de Nederlandse Brancheorganisatie voor medische 

technologie bedraagt de totale markt voor medische hulpmiddelen in 

Nederland € 4,1 miljard. Deze schatting is gebaseerd op alle producten die 

onder de richtlijn Medische Hulpmiddelen vallen (medische apparatuur, 

disposables, chirurgisch instrumentarium, verzorgingsmaterialen, maar ook 

revalidatieproducten). De definitie die wij in dit rapport hanteren is een stuk 

breder 

Feiten en Cijfers – basiscijfers van de sector 

Medische Technologie en Zorguitgaven Grootte en Groei 

MedTech Europe: The European Medical Technology Industry in Figures—Jan 2014; Ecorys (2010): Sectorstudie medische hulpmiddelen – onderzoek naar de structuur en werking van de markt voor medische 
hulpmiddelen. 

Medische Technologie als import- en exportproduct 

http://medischetechnologie.fhi.nl/content/view/79/91/
http://medischetechnologie.fhi.nl/content/view/79/91/
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Verspreiding van Medische Technologiebedrijven in Nederland 

Het IKT heeft met behulp van gegevens van onder andere brancheorganisaties, 

science parken, en internet zoekopdrachten de Nederlandse MedTech sector 

geïnventariseerd. Het overzicht is niet uitputtend en wordt regelmatig bijgewerkt, 

maar het geeft een redelijk beeld van de verdeling van medtech bedrijven in 

Nederland. 

De cijfers zijn gebaseerd op 199 bedrijven die een klasse IIa,b of Klasse III product 

maken (zie pagina 9 voor classificatie). Op het kaartje van Nederland is per provincie 

aangegeven welk percentage van deze bedrijven zich hier bevindt. 

Duidelijk is dat de Nederlandse medische technologie industrie zich concentreert in 

een klein aantal provincies, met name Noord Brabant, Overijssel, Gelderland, Zuid 

Holland en Limburg. Dit is het gevolg van aanwezigheid van toonaangevende 

scienceparken en kennisinstituten in deze regio’s, waaronder Chemelot (Limburg), 

Leiden Bioscience Park en Medical Delta (Zuid Holland), de Healthy Ageing Campus 

(Groningen), HealthValley (Gelderland), de Hightech Campus Eindhoven (Noord 

Brabant), de Hightech Factory (Enschede, Overijssel), het MESA+ Instituut 

(Enschede, Overijssel), Pivot Park (Noord Brabant) en YES! Delft (Zuid Holland). Veel 

MedTech ondernemingen in deze gebieden zijn afkomstig uit kennisinstellingen of 

hebben hun oorsprong als spin-offs van een bedrijf.  

 
Provincie Aantal bedrijven % 

Noord Brabant 40 20.1 

Zuid Holland 33 16.6 

Limburg 29 14.6 

Overijssel 29 14.6 

Gelderland 28 14 

Utrecht 16 8.1 

Groningen 13 6.5 

Noord Holland 10 5 

Friesland 1 0.5 

199 100 

< 5 

5 – 10 

11 – 15 

16 – 20 

21 – 25 
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Classificatie van Medische Technologie - I 

Klasse I medische hulpmiddelen worden over het algemeen buiten het lichaamingezet en hebben geen meetfunctie of steriliteitseisen. 

Ze zijn niet bedoeld om mensen in leven te houden en hebben een beperkt risico van ziekte of verwonding. Fabrikanten beoordelen zelf 

of hun product in overeenstemming met de Europese richtlijn medische hulpmiddelen is gefabriceerd en brengen zelf de CE-markering 

aan (zie box 1). Voorbeelden: ziekenhuisbedden, verbandmiddelen, spatels, stethoscoop 

Klasse II medische hulpmiddelen maken contact met het lichaam en moeten door een strenge beoordelingsprocedure. Er worden 

speciale eisen gesteld aan labellen, werkzaamheid. Ze worden ingedeeld in twee klassen, IIa en IIb: 

Klasse IIa—gemiddeld risico; Voorbeelden: contactlenzen, injectienaalden, gehoorapparaten 

Klasse IIb—gemiddeld tot hoog risico. Voorbeelden: anesthesieapparatuur, bloedtransfusiezakken, botcement 

Klasse III medische hulpmiddelen betreft de meest risicovolle hulpmiddelen, zoals implanteerbare apparatuur (AIMD—Active 

Implantable Medical Device) die bijvoorbeeld in contact komen met vitale organen zoals bloedsomloop, het hart of het centrale 

zenuwstelsel. Hiertoe behoren ook die hulpmiddelen die gebreken aan deze organen vaststellen, controleren, bewaken of herstellen. 

Voorbeelden: pacemakers, defribillatoren, oplosbare hechtingen, spiraaltjes. 

Medische hulpmiddelen van de klassen IIa, IIb en III moeten aangemeld worden bij een regelgevende organisatie (’notified body’)  die 

de fabrikant door een conformiteitsbeoordelingsprocedure begeleidt. Hierbij worden zowel het ontwerp als de fabricage van de 

hulpmiddelen onder de loupe genomen. Klasse III hulpmiddelen worden het strengst beoordeeld en hebben vergunning nodig voordat 

ze op de markt mogen komen. Ze worden tevens  wetenschappelijk getoetst 

Klasse I  

Laag Risico 

Klasse II  

Gemiddeld-Hoog 

Risico 

Klasse III  

Hoog Risico 

Voor meer informatie, zie: E. French-Mowat and J. Burnett (2012): How are medical devices regulated in the European Union? J. R. Soc. Med.:105: S22–S28 

In de EU wordt medische technologie grofweg ingedeeld in drie klassen, op basis van 

mate van risico (zie figuur op pagina 10). Hierbij wordt beoordeeld of de technologie 

buiten—of in het lichaam gebruikt wordt, de tijdsduur van gebruik, of het invasief is 

(of met behulp van chirurgie moet worden ingebracht in het lichaam), het contact 

met vitale organen, en de gevolgen voor de patiënt wanneer het hulpmiddel zou 

falen. 

Sommige medische hulpmiddelen bevatten een medicijn of biologisch actieve 

substantie, en ook dit wordt meegenomen bij de inschatting van het risico. Door 

ontwikkelingen in de biotechnologie kunnen levende cellen, zoals stamcellen, 

inmiddels ook gebruikt worden in medische technologie (bijvoorbeeld bij 

regeneratie, herstel, of vervanging van weefsel). Deze worden verderop apart 

behandeld. 

EU Regelgeving: Medical Device Directive (MDD) 

Bij beoordeling van medische hulpmiddelen spelen drie richtlijnen een rol: 

• Active Implantable Medical Device Directive (AIMDD 90/385/EEC) 

• Medical Device Directive (MDD 93/42/EEC) 

• In Vitro Diagnostic Medical Device Directive (IVDMDD 98/79/EC)  

• Daarnaast zijn meerdere updates verschenen die rekening houden met 

opkomende technologie 

• Op dit moment wordt de regelgeving herzien en zullen op termijn de drie 

richtlijnen vervangen worden 

CE Keurmerk: Ieder medisch hulpmiddel moet dit keurmerk bezitten voordat het op 

de markt komt. Het is een verklaring dat het product voldoet aan alle regels en 

onder andere beoordeeld is op het gebied van veiligheid 

De drie klassen van medische technologie / hulpmiddelen zijn:  

http://ec.europa.eu/health/medical-devices/files/meddev/2_4_1_rev_9_classification_en.pdf
http://ec.europa.eu/health/medical-devices/regulatory-framework/index_en.htm
http://ec.europa.eu/health/medical-devices/regulatory-framework/index_en.htm
http://ec.europa.eu/health/medical-devices/regulatory-framework/index_en.htm
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CONSLEG:1990L0385:20071011:EN:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CONSLEG:1993L0042:20071011:EN:PDF
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:01998L0079-20120111&qid=1413308118275&from=EN
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Classificatie van Medische Technologie - II 

“The European Medical Technology Industry in figures” ; MedTech Europe, Jan 2014 

De verschillende klassen van medische technologie en in vitro diagnostiek (hoofdstuk III), ingedeeld naar mate van risico 



Klasse II & III MedTech: 
zes industrie sectoren 2 

Klasse II & III MedTech: 

Zes Industrie Sectoren 2 
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De zes voonaamste Medische Technologie Sectoren 

World-wide markets share  

World Preview 2013, Outlook to 2018: The Future of Medtech, EvaluateMedTech™, September 2013 

Bij medische hulpmiddelen / apparatuur denkt men traditioneel meteen aan 

implantaten, imaging en elektrische apparatuur die van belang is voor genezing, 

verzorging en ondersteuning van patiënten. Doordat verschillende industrie sectoren 

zoals biotechnologie, high-tech, nanotech en ICT steeds meer invloed krijgen en 

tegelijkertijd onderlinge raakvlakken vertonen, ontstaan ook nieuwe sectoren binnen 

de medische technologie. Vandaar dat de sectorindeling zoals wij die in dit rapport 

gebruiken breder is dan in de meeste andere studies. 

Binnen de medische technologie sector is de markt voor in vitro diagnostiek het 

grootste marktsegment, met daaraan gekoppeld de markt voor diagnostische 

beeldverwerking. Ook orthopedie en cardiologie zijn van oudsher belangrijke 

marktsegmenten, maar door technologische vorderingen spelen onder meer drug 

delivery (toedieningstechnologie van medicijnen) en bijvoorbeeld mobiele 

gezondheidszorg (m-Health) een groeiende rol. 

De verschillende medische technologie markten worden in dit rapport onderverdeeld 

in zes sectoren, waarbij wij ons beperken tot klasse II en III.  

 

 

Implantaten en prothesen 

In vitro diagnostiek 

Diagnostiek - imaging 

Medicijn toedieningstechnologie 

Geneesmiddelenontwikkeling / productie 

m-Health en ‘Slimme Technologie’ 

I 

II 

III 

IV 

V 

VI 



13 

Omzet en verwachtte groei van de implantatenmarkt 

De wereldwijde omzet van de markt voor implantaten wordt 

geschat op meer dan USD 200 miljard, met de VS als grootste 

markt (USD 85 miljard) 

Een aantal submarkten: 

• Kaak implantaten en protheses: in 2011 gewaardeerd op USD 

6.8 miljard en in 2016 geschat op USD 10,6 miljard (CAGR 

9.3% van 2011 tot 2016) 

• Orthopedische implantaten: In 2012 gewaardeerd op USD 29.2 

miljard en in 2019 geschat op USD 41.2 miljard (CAGR 4.9% 

van 2013 tot 2019) 

• Pacemakers: Zal in 2015 gegroeid zijn tot USD 5.12 miljard, 

met CAGR 11% tussen 2009 en 2015 · Stents (als hart 

implantaat): wereldmarkt wordt in 2015 geschat op USD 7 

miljard, groeiend met CAGR 9.1% tussen 2009 en 2015 

Marktleiders internationaal 

• Orthopedie: Johnson & Johnson; DePuy Synthes, Stryker, 

Medtronic, Zimmer 

• Kaakheelkunde: Straumann, Nobel Biocare, Dentsply, Danaher, 

Ivoclar Vivadent 

• Cardiologie: Medtronic, Boston Scientific, St. Jude Medical, 

Abbott, Edwards, Johnson&Johnson 

Nederlandse vertegenwoordigers 

• Orthopedie: Braun, Biomet, Gannet, XPand Biotechnology 

• Kaakheelkunde: Biocomp Dental 

• Cardiologie: Blue Medical, Fortimedix, LifeTec Group 

 

 

Implantaten en Protheses I 

Omzet en verwachtte groei van de implantatenmarkt 

Dit zijn medische hulpmiddelen die ontworpen zijn om beschadigd weefsel te vervangen of  te 

ondersteunen. Sommige implantaten kunnen na verloop van tijd weer worden verwijderd, terwijl 

andere permanent deel uit maken van het lichaam. Er is een groot verschil tussen implantaten en 

prothesen van lage technologische complexiteit (bijvoorbeeld botplaten, lenzen, borstprotheses) en 

hoge technologische complexiteit (defribrillatoren, pacemakers, hartkleppen, heupimplantaten, 

stents en vaatprotheses). Dit is ook een weerspiegeling van de noodzaak om een implantaat in te 

stellen: zo worden vervangende gewrichten als passief aangemerkt, terwijl een pacemaker moet 

worden ingesteld en zelf een functie uitvoert.  

Recente technische ontwikkelingen, met name op het gebed van implantaten, hebben geresulteerd 

in kunstmatige organen en sensoren. Zeer actueel is apparatuur voor medicijntoediening, 

ontwikkelingen op het gebied van protheses en robotica,  en tenslotte implantaten die 

gecombineerd worden met levende cellen (weefsel en orgaan regeneratie). 

 
Implantaat- en coating 

technologie:  Implantaten zijn 

ontworpen om een beschadigd of niet 

werkend onderdeel van het lichaam te 

vervangen, zoals knie– en heup 

protheses, ooglenzen, kunstmatige 

tanden en kiezen, borstprotheses, 

maar ook stents, pacemakers en 

hartkleppen. 

De tijd dat implantaten uitsluitend 

gemaakt werden van metaal, plastic 

of ceramiek ligt lang achter ons en er 

worden steeds meer innovatie 

implanteerbare materialen toegepast 

zoals biomaterialen en polymeren. 

Hierbij is niet alleen van belang hoe 

stevig het implantaat is, maar ook het 

vermogen om zich te hechten aan het 

weefsel waarmee het in contact staat. 

Daarnaast bestaat veel aandacht voor 

ontwikkeling van procedures waarbij 

de operatieve ingreep minimaal is. 

 

http://www.alliedmarketresearch.com/medical-implants-market
http://www.alliedmarketresearch.com/medical-implants-market
http://www.marketresearch.com/corporate/aboutus/press.asp?view=3&article=2770
http://www.marketresearch.com/corporate/aboutus/press.asp?view=3&article=2770
http://www.prnewswire.com/news-releases/orthopedic-devices-market-expected-to-reach-usd-412-billion-globally-in-2019-transparency-market-research-242752831.html
http://www.prnewswire.com/news-releases/orthopedic-devices-market-expected-to-reach-usd-412-billion-globally-in-2019-transparency-market-research-242752831.html
http://www.hospitalmanagement.net/news/news113987.html
http://www.prweb.com/releases/coronary-stents-market/analysis-2009-2015-report/prweb11269531.htm
http://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&docid=nIsXTO81li7z3M&tbnid=UigRrxukAP1Z3M:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.watfordobserver.co.uk/news/9885222.Medical_first_as_new_type_of_pacemaker_implanted_at_Watford_General_Hospital/?ref=rss&ei=-zoWU5jUEsLStAaX54CgAg&bvm=bv.62286460,d.bGQ&psig=AFQjCNFimMHHIt-vDIVpN_R4jBMtqrmziQ&ust=1394052034006505
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Omzet en verwachtte groei van de markt voor coatings 

De wereldwijde markt voor coatings zal tussen 2012 en 2017 

groeien van USD 5,8 miljard naar USD 8 miljard, met een CAGR 

van 6,7% 

• US markt: verwachtte groei van USD 3mld in 2012 naar USD 

4,4 mld in 2017 (CAGR 8.1%) 

• EU markt: verwachtte groei van USD 1,5 miljard in 2012 naar 

USD 2,1 miljard in 2017 (CAGR 7%) 

Marktleiders internationaal 

• Hydromer Inc., Materion Corp., Surmodics Inc., Sono-Tek Corp 

Nederlandse vertegenwoordigers 

• AM Coatings, CAM Bioceramics, DSM, Encapson, GATT, 

Interface Biomaterials, Polyvation, Porogen, Solmates, 

SupraPolix,  

 

Implantaten en Protheses - Coatings I 
Implantaat- en coating technologie: de bedekkende laag van implantaten en protheses levert een 

belangrijke bijdrage aan  het functioneren van implantaten. Met name het bevorderen van 

biocompatibiliteit is een belangrijke drijver in deze sector: 

Belangrijke aandachtsgebieden: 

• Een beter contact met bot waardoor implantaat beter wordt verankerd, maar ook ruimte 

beschikbaar heeft om nieuw bot te laten ingroeien en het herstel na de ingreep bevordert 

• Het lokaal vrijgeven van medicijnen, waarbij de coating als drager fungeert voor een 

geneesmiddel. Het bekendste voorbeeld is de ‘drug-eluting stent’ waarbij de coating plaatselijke 

afgifte van medicijnen verzorgt die vernauwing van bloedvaten tegengaat (zie ook ‘Pompen en 

Implantaten’. 

• Het voorkomen van infectie, bijvoorbeeld door bacterie-remmende eigenschappen van de 

coating waardoor ziekteverwekkers zich minder goed kunnen hechten. Ook lokale afgifte van 

bacterie-remmende stoffen behoort tot de mogelijkheden. 

Het aanbrengen van coatings op implantaten is één van de vakgebieden waar medische technologie 

en high tech samen komen. Nanotechnologie speelt een belangrijke rol, bijvoorbeeld door het op 

nanoschaal engineeren van titanium waarbij biologische structuur wordt nagebootst. Dit kan 

bijvoorbeeld bijdragen aan hechting van bot-vormende cellen (zie foto beneden). Er is veel 

aandacht voor zogenaamde ‘super-hydrofiele coatings’ in verband met lubricatie van implantaten. 

De industrie voor coating van implantaten is gefragmenteerd en bestaat uit innovatieve bedrijven 

met een hoog-gespecialiseerd technologisch platform. Grotere medtech bedrijven zoeken maatwerk 

en sluiten allianties af met coating specialisten 

Biologisch afbreekbare coating op een stent. De coating is in staat om lokaal geneesmiddel 
af te geven. www.controlledreleasesociety.org/ 

Een bot-vormende cel hecht zich aan titanium dioxide nanotubes op het 
oppervlak van een tand implantaat. Naar verwachting zal dit soort nano coating 
bevorderend werken op verankering van implantaten en het herstel bevorderen. 
www.nanowerk.com 

http://www.bccresearch.com/pressroom/hlc/global-market-medical-device-coatings-reach-nearly-$8-billion-2017
http://www.bccresearch.com/pressroom/hlc/global-market-medical-device-coatings-reach-nearly-$8-billion-2017
http://www.bccresearch.com/pressroom/hlc/global-market-medical-device-coatings-reach-nearly-$8-billion-2017
http://www.bccresearch.com/pressroom/hlc/global-market-medical-device-coatings-reach-nearly-$8-billion-2017
http://www.controlledreleasesociety.org/
http://www.nanowerk.com/
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Implantaten en Protheses – Bionische Implantaten en Kunstmatige Organen I 
Bionische implantaten zijn mechanische- of elektronische apparaten die ontwikkeld worden om organen, of functies van organen, te vervangen. In de meeste gevallen staat 

het onderzoek in de kinderschoenen, maar de eerste successen worden geboekt bij patiënten die experimentele implantaten ontvangen. Er zijn vijf categorieën te 

onderscheiden: oog-, oor– hart-, en neurale/brein-implantaten, en bionische protheses. In ontwikkeling zijn draagbare organen, zoals kunstmatige pancreas, long en nier. 

De wereldwijde markt voor bionische implantaten en kunstmatige organen zal naar verwachting tussen 2012 en 2017 groeien tot USD 17,8 miljard, met een CAGR van 

7.1%. Zie ook ‘Pompen en Implantaten’ 

 

 

Oog implantaten 

Bionische oogimplantaten worden ontwikkeld en al 

toegepast om het gezichtsvermogen te herstellen. 

De grootste stappen worden gezet op het gebied van 

de retina, onder andere voor behandeling van 

maculaire degeneratie. Het eerste device dat 

goedkeuring kreeg van de FDA is de Argus II 

(Second Sight) waarbij beelden die opgevangen 

worden door een miniatuurcamera in een bril en via 

een antenne in het ook doorgegeven worden aan 

een serie electroden naast de optische zenuw 

Hart implantaten 

Ontwikkeling van bionische hart implantaten is 

gericht op vervanging van het gehele hart van 

patiënten die momenteel alleen door 

harttransplantatie gered kunnen worden.  Het Franse 

bedrijf Carmat slaagde er eind vorig jaar als eerste 

in om een experimenteeel zelfsturend bionisch hart 

te transplanteren. SynCardia Systems heeft een 

kunstmatig hart ontwikkeld waarmee een patient 

vier jaar lang in leven kon worden gehouden totdat 

een donorhart beschikbaar kwam  

Oor implantaten 

Bionische oorimplantaten worden achter het oor 

aangebracht, waar ze geluiden opvangen en 

versturen naar een electrode array die in het 

binnenoor is gepositioneerd. Daar stimuleren ze de 

gehoorzenuw die elektrische signalen doorgeeft aan 

de hersenen. Zie ook de slide regeneratieve 

geneeskunde 

www.bioeng.ucla.edu Het bionisch oor van Cochlear Het bionisch hart van Carmat 

Global Medical Bionic Implants Market worth $17.82 Billion by 2017
Global Medical Bionic Implants Market worth $17.82 Billion by 2017
http://www.2-sight.eu/en/
http://www.2-sight.eu/en/
http://www.medicaldaily.com/carmat-artificial-heart-successfully-implanted-2nd-patient-costs-may-outweigh-benefits-301790
http://www.medicaldaily.com/carmat-artificial-heart-successfully-implanted-2nd-patient-costs-may-outweigh-benefits-301790
http://www.medicaldaily.com/carmat-artificial-heart-successfully-implanted-2nd-patient-costs-may-outweigh-benefits-301790
http://www.medicaldaily.com/carmat-artificial-heart-successfully-implanted-2nd-patient-costs-may-outweigh-benefits-301790
http://www.medicaldaily.com/carmat-artificial-heart-successfully-implanted-2nd-patient-costs-may-outweigh-benefits-301790
http://www.medicaldaily.com/carmat-artificial-heart-successfully-implanted-2nd-patient-costs-may-outweigh-benefits-301790
http://www.medicaldaily.com/carmat-artificial-heart-successfully-implanted-2nd-patient-costs-may-outweigh-benefits-301790
http://www.prnewswire.com/news-releases/fda-approves-the-syncardia-total-artificial-heart-for-destination-therapy-study-300016622.html
http://www.theguardian.com/science/2014/mar/16/bionic-ears-cochlear-implants-transformed-lives-children
http://www.theguardian.com/science/2014/mar/16/bionic-ears-cochlear-implants-transformed-lives-children
http://www.theguardian.com/science/2014/mar/16/bionic-ears-cochlear-implants-transformed-lives-children
http://www.theguardian.com/science/2014/mar/16/bionic-ears-cochlear-implants-transformed-lives-children
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Implantaten en Protheses – Bionische implantaten en Kunstmatige Organen, vervolg I 
Draagbare kunstmatige organen 

Er is een ware race gaande tussen bedrijven als Medtronic, 

Johnson & Johnson’s Animas en Tandem, die op weg zijn om 

een kunstmatige alvleesklier ontwikkelen voor mensen met 

diabetes.   

Er zijn al systemen op de markt die op afstand de 

bloedsuikerwaardes kunnen monitoren. Prototype pompen 

bestaan uit een geïmplanteerde glucose sensor die een 

afgemeten hoeveelheid insuline inspuit, of in staat is om de 

insuline afvoer tijdelijk te stoppen. 

Het Nederlandse Inreda Diabetic is één van de bedrijven die 

een systeem in ontwikkeling heeft dat niet alleen continue 

glucosemetingen uitvoert, maar naast insuline het hormoon 

glucagon kan toedienen. De eerste klinische onderzoeks-

resultaten laten zien dat op deze manier een betere glucose 

controle mogelijk is dan met klassieke insuline pompen. 

Andere kunstmatige organen die in ontwikkeling zijn betreffen 

kunstmatige lever (waarin menselijke levercellen zijn 

verwerkt) en nier met dialyse functie. 

 

Bionische protheses en brein / zenuwstelsel implantaten 

Dit type protheses borduurt voort op bestaande orthopedische technologie, maar brengt protheses in 

contact met de zenuwbanen in het lichaam. 

Het stimuleren van de hersenen en centraal zenuwstelsel door middel van bionische implantaten vindt op 

dit  moment voornamelijk plaats voor pijnbestrijding en om symptomen van Parkinson’s te verminderen. 

Toepassingen die in ontwikkeling zijn richten zich op vergroten van het geheugen, behandeling van 

spraakproblemen en symptomen van Alzheimer’s en verslaving. Hersen implantaten kunnen onderdeel 

uitmaken van andere bionische implantaten (zoals oog en oor), maar ook van orthopedische bionische 

apparatuur. Overigens kan neurostimulatie ook ingezet worden zónder implantaat: het bedrijf Ossatec 

ontwikkelde een device dat botgroei stimuleert via electromagnetische signalen. 

Het Schotse bedrijf Touch Bionics lanceerde in 2007 de eerste commercieel verkrijgbare bionische ‘i-Limb 

Hand’. Dit jaar werd de eerste bionische arm goedgekeurd door de FDA, waarbij spierbewegingen 

vertaald worden in beweging van de prothese. Dit is een betere nabootsing van de natuurlijke beweging 

van de arm en stelt de drager in staat om complexere bewegingen uit te voeren. Onderzoekers uit 

Denemarken en van de Universiteit van Twente zijn er al in geslaagd om handprotheses met tastzin te 

ontwikkelen. 

Een zeer recente ontwikkeling is toepassing van neuromodulatie in behandeling van ontstekingsziekten 

zoals rheumatische arthritis en de ziekte van Crohn. Hierbij stimuleert een klein implantaat 

(‘electroceutical’) de tiende hersenzenuw (nervus vargus) waarbij ontstekingsreacties geremd worden. 

  

  

 

 

Marktleiders bionische 

implantatenmarkt 

Cochlear, Ekso bionics, Johnson & 

Johnson, Medtronic, Orthofix, Ossur, 

Second Sight Medical products, St. 

Jude Medical, Touch Bionics  

Nederlandse vertegenwoordigers 

2M Engineering, Akkolens, Inreda 

Diabetics, Diagnoptics, Orthofix, 

Universiteit van Twente, Vicentra 

 
Een handprothese met gevoel (Link) De kunstmatige alvleesklier van Inreda Diabetic (Link) 

http://www.medtronic.com/
http://www.animas.com/
http://www.animas.com/
http://www.animas.com/
http://www.animas.com/
http://www.tandemdiabetes.com/
http://www.npr.org/blogs/health/2015/01/30/382172052/diabetes-technology-inches-closer-to-an-artificial-pancreas
http://www.inredadiabetic.nl/home/
http://www.inredadiabetic.nl/home/
http://www.inredadiabetic.nl/home/
http://www.fiercemedicaldevices.com/story/study-shows-artificial-pancreas-improves-treatment-type-1-diabetes/2014-12-01
http://www.fiercemedicaldevices.com/story/study-shows-artificial-pancreas-improves-treatment-type-1-diabetes/2014-12-01
http://www.ossatec.eu/
http://www.ossatec.eu/
http://www.utwente.nl/nieuwsevents/2014/2/286661/ut-ontwikkelt-hypermoderne-onderarmprothese
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Omzet en verwachtte groei van de 

markt 

De markt voor regeneratieve geneeskunde 

kan van USD16,4 miljard (2013) uitgroeien 

naar USD 67,6 miljard in 2020 (CAGR 

23,2%) 

Submarkten: 

• Herstel van bot en gewrichten: in 2012 

gewaardeerd op USD 2,6 miljard en 

naar verwachting met een CAGR van 

12,8% uitgroeiend naar USD 6,5 miljard 

in 2019 

• Biomaterialen: de wereldmarkt voor 

biomaterialen werd in 2012 geschat op 

USD 44 miljard en kan in 2017 

uitgegroeid zijn naar USD 88,4 miljard 

met een CAGR van 15% 

• Wereldmarkt voor stamceltechnologie 

zal groeien van USD5.6 miljard in 2013 

naar USD 10.6 miljard in 2018, met een 

CAGR van of 3.6% 

Marktleiders Internationaal 

• Bot en gewricht herstel: DePuy Syntes, Medtronic, Zimmer Holdings, Orthofix, 

NuVasive 

• Stamceltechnologie: Mesoblast, Aastrom Biosciences, Celgene, Stemcells 

Nederlandse vertegenwoordigers 

• Tissue Regeneration: A-Skin, Esperite, Orteq, Xpand Biotechnology 

• Tissue Engineering: Xeltis 

• Biomaterialen: BioMet, DSM Biomaterials / Biomedical, Hy2Care, Interface 

Biomaterials; Porogen 

 

Implantaten en Protheses – Regeneratieve Geneeskunde I 
Regeneratieve geneeskunde is bij uitstek een vakgebied waar high-tech / nanotech-

nologie, engineering, materiaal wetenschap en biotechnologie samenkomen. Het 

omvat de ontwikkeling van nieuwe behandelingen om beschadigd weefsel / organen 

te herstellen of vervangen, gebruikmakend van biologische processen (celtherapie, 

gentherapie, tissue engineering). Snelle ontwikkelingen in de biotechnologie maken 

het inmiddels mogelijk dat levende cellen onderdeel worden van implantaten, en 

daarnaast worden vorderingen gemaakt naar implantaten die voor het grootste deel 

zelf uit levende cellen bestaan. 

Drijvende industrie sectoren binnen regeneratieve geneeskunde: 

• Biomaterialen: vormen een raamwerk in de vorm van het te herstellen weefsel 

(’scaffold’) 

• (Stam)celtechnologie: lichaams-eigen (stam)cellen hechten zich aan het 

biomateriaal en zullen het uiteindelijke implantaat vorm geven 

• Biologisch actieve moleculen: stamcellen zijn in staat om meerdere 

ontwikkelingsprogramma’s te doorlopen en verschillende weefsels te vormen, en 

kunnen daarin gestuurd worden door specifieke groeifactoren aan het implantaat 

toe te voegen 

• Manufacturing: productie van de vereiste (stam)cellen, gebruikmakend van o.a. 

cel expansie, 3D weefselkweek, bioreactoren, maar ook cel- en weefsel opslag 

Recente voorbeelden van regeneratieve geneeskunde: 

• Kraakbeen: begin vorig jaar werd in een kleine klinische studie het kraakbeen in 

de knie hersteld door een hydrogel biomateriaal aan te brengen in het gewricht, 

waar stamcellen van de patiënt zelf aan hechten en nieuw weefsel vormden 

• Bloedvaten: Gebruikmakend van biotextiel of afbreekbare polymeren als drager, 

kunnen kunstmatige bloedvaten gefabriceerd worden waarop relevante cellen 

zoals epitheel, gladde spiercellen kunnen nestelen en groeien 

Stamcellen of gemodificeerde cellen hoeven overigens niet noodzakelijkerwijze 

onderdeel te zijn van het implantaat zelf om de werking ervan te garanderen of te 

verbeteren. Bij bionische oorimplantaten wordt bijvoorbeeld onderzocht of 

electrische pulsen uit het implantaat gebruikt kunnen worden om door middel van 

gentherapie omliggende gezonde gehoorcellen aan te zetten tot groei. 

 

Urethra gegroeid van lichaams-eigen cellen – 
CBS News 

Stamcellen groeien op biologisch afbreekbare 
drager en vormen een blaas 

http://www.prnewswire.co.uk/news-releases/regenerative-medicine-market-is-expected-to-reach-676-billion-global-by-2020-265200791.html
http://www.prnewswire.co.uk/news-releases/regenerative-medicine-market-is-expected-to-reach-676-billion-global-by-2020-265200791.html
http://www.transparencymarketresearch.com/pressrelease/regenerative-medicines-market.htm
http://www.transparencymarketresearch.com/pressrelease/regenerative-medicines-market.htm
http://www.transparencymarketresearch.com/pressrelease/regenerative-medicines-market.htm
http://www.marketsandmarkets.com/PressReleases/global-biomaterials.asp
http://www.marketsandmarkets.com/PressReleases/global-biomaterials.asp
http://www.marketwatch.com/story/the-global-market-for-stem-cells-2014-08-11
http://www.marketwatch.com/story/the-global-market-for-stem-cells-2014-08-11
http://www.hopkinsmedicine.org/news/media/releases/tissue_engineers_report_knee_cartilage_repair_success_with_new_biomaterial
http://www.mddionline.com/article/microfibers-extrusion-foundation-biotextiles
http://www.mate.tue.nl/mate/pdfs/3288.pdf
http://www.sciencedaily.com/releases/2014/04/140423143011.htm
http://www.cbsnews.com/news/urethra-grown-from-patients-own-cells-what-next-from-regenerative-medicine/
http://www.cbsnews.com/news/urethra-grown-from-patients-own-cells-what-next-from-regenerative-medicine/
http://www.cbsnews.com/news/urethra-grown-from-patients-own-cells-what-next-from-regenerative-medicine/
http://www.cbsnews.com/news/urethra-grown-from-patients-own-cells-what-next-from-regenerative-medicine/
http://www.cbsnews.com/news/urethra-grown-from-patients-own-cells-what-next-from-regenerative-medicine/
http://www.cbsnews.com/news/urethra-grown-from-patients-own-cells-what-next-from-regenerative-medicine/
http://www.newscientist.com/article/dn8939-bioengineered-bladders-successful-in-patients.html
http://www.newscientist.com/article/dn8939-bioengineered-bladders-successful-in-patients.html
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Omzet en verwachtte groei van de markt 

De markt voor 3D printing in medische toepassingen wordt 

gevalueerd op USD 354.5m (2013) en zal naar verwachtingen 

groeien met een CAGR van 15.4% USD 965.5m in 2019. 

Marktleiders Internationaal 

Envision TEC, 3D Systems, Stratasys, Materialise, Medicrea, 

Organovo 

Nederlandse vertegenwoordigers 

Xilloc Medical, CellCoTec, PharmaCell, Xeltis, TiGenix 

 

Implantaten en Protheses – Actuele ontwikkeling: 3D Printing I 
3D printing is een ander voorbeeld waar hightech, biotechnologie en imaging samenkomen. 3D 

printing heeft inmiddels toepassingen bij fabricage van (zelf steriliserende) instrumenten voor 

operaties maar ook bij het maken van implantaten. Het vakgebeid ontwikkelt langs twee lijnen: het 

printen van inert materiaal en het printen van levende cellen (bioengineering / bioprinting). 

Bij inert materiaal gaat het met name om het vervaardigen van nauwkeurig passende implantaten, 

waarbij polymeer-, siliconen– of metaalpoeder (titanium) met behulp van 3D printing op basis van 

imaging en Computer-Assisted Design (CAD/CAM) gemaakt worden. 

Recente toepassingen zijn het printen van orthopedische– en kaak-implantaten, maar  bijvoorbeeld 

ook pacemakers waarbij een geprinte siliconen membraan het hart bekleed en electrische pulse 

afgeeft. Nieuwe mogelijkheden zijn bijvoorbeeld het printen van bionische implantaten, zoals recent 

gelukt met een oor. In Nederland slaagde een hersenchirurg van het UMC in Utrecht er in om de 

schedel  van een vrouw te vervangen door een 3D-geprinte plastic kopie. Het Nederlandse bedrijf 

Xilloc Medical was verantwoordelijk voor fabricage van de eerste 3D geprinte titanium onderkaak die 

werd geïmplanteerd. 

Het op deze manier maken van klassieke implantaten heeft als voordeel dat exact passende 

implantaten gefabriceerd kunnen worden van een zeer complexe structuur, die verder alle 

eigenschappen hebben van de meer gangbare implantaten. 

 

Imaging 
 
 

3D printen 

http://www.transparencymarketresearch.com/pressrelease/3d-printing-medical-applications.htm
http://www.4spe.org/Resources/news.aspx?ItemNumber=9952
http://www.umcutrecht.nl/research/news/2014/03/3d-printed-skull-implanted-in-patient.htm
http://www.umcutrecht.nl/research/news/2014/03/3d-printed-skull-implanted-in-patient.htm
http://www.umcutrecht.nl/research/news/2014/03/3d-printed-skull-implanted-in-patient.htm
http://www.gizmag.com/first-3d-printed-lower-jaw-implant/21383/
http://www.gizmag.com/first-3d-printed-lower-jaw-implant/21383/
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Omzet en verwachtte groei van de markt 

De markt voor 3D bioprinting zal naar verwachtingen in de periode 

2013-2018 groeien met een CAGR van 14.52 %  

Marktleiders Internationaal 

3D Systems Inc., Envision TEC, Organovo Holdings Inc., Stratasys 

Inc., Prominent Vendors, 3D Biotek, Advanced Biomatrix, Bespoke 

Innovations, Digilab, regenHU and Nano3D Biosciences. 

Nederlandse vertegenwoordigers 

Xilloc Medical, CellCoTec, PharmaCell, Xeltis, TiGenix 

 

Implantaten en Protheses – Actuele ontwikkeling: 3D Bioprinting I 
Bioprinting. De eerste stap naar het gebruik van levende cellen in 3D printing was het gebruik van 

biomateriaal voor het printen, waarop stamcellen zich kunnen hechten (zie vorige pagina). 

Inmiddels worden enorme vorderingen gemaakt bij het printen van levende cellen zelf: bioprinting. 

Op dit moment zijn toepassingen in ontwikkeling met het doel om functionerende weefsels en 

organen te printen en te groeien, maar ook mini-organen op een chip te ontwikkelen voor 

geneesmiddelenonderzoek (zie Hoofdstuk V). 

Bij bioprinting worden in de meeste gevallen stamcellen gebruikt die met behulp van een hydrogel 

in lagen worden geprint. Met behulp van de juiste groeifactoren is het dan de bedoeling dat ze hun 

normale ontwikkelingsprogramma inzetten en een weefsel of orgaan vormen. 

De eerste stappen naar op commerciële schaal bioprinten van weefsel en simpele levende 

implantaten worden inmiddels gezet, onder meer door het Amerikaanse bedrijf Organovo dat er in 

2008 in slaagde om functionerende bloedvaten te printen. De eerste klinische studies naar 

luchtpijpen die met bioprinting zijn vervaardigd zullen op korte termijn van start gaan. 

In Nederland zetten het VuMC en de Brandwonden Stichting de eerste stappen op weg naar het 

printen van kraakbeen om neuzen en oren te maken voor brandwonden slachtoffers. Afgezien van 

de snelle ontwikkelingen op het gebied van bioprinting is het vervangen van een volledig ziek 

orgaan door een gezond geprint orgaan nog heel ver van ons af. 

  

 

Printen van biomateriaal als dragers waarop stamcellen zich kunnen hechten – technologie in klinisch 
onderzoeksstadium Bioprinten van levende (stam)cellen voor weefsel- en orgaan vervanging – technologie in experimentele fase 

http://www.prweb.com/releases/3d-bioprinting-market/2014-2018-global-report/prweb12147062.htm
http://www.volkskrant.nl/dossier-zorg/3d-printer-maakt-neuzen-en-oren-voor-slachtoffers-brandwonden~a3563769/
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Implantaten en Protheses – Nederlandse Vertegenwoordigers I 
In ons bestand van Medische Technologie bedrijven vertegenwoordigt de sector ‘Implantaten en Protheses’ het grootste deel van de ondernemingen: 87 in totaal.  

De subsectoren ‘Implantaten’, ‘Coatings’ en ‘Regeneratieve Geneeskunde’ zijn vertegenwoordigd door respectievelijk 23, 7 en 13 bedrijven en aangegeven op de kaartjes. 

De helft (44) van de bedrijven in de categorie Implantaten en Protheses valt buiten het aandachtsgebied van dit rapport en is ondergebracht in de categorie ‘overig’ (het 

betreft bijvoorbeeld toeleveranciers en service verlenende bedrijven, makers van laboratorium apparatuur, ziekenhuis benodigdheden zoals bedden, couveuses, 

hechtmateriaal en chirurgische systemen) 

Sommige bedrijven zijn actief in meerdere categorieën 

 

 

Regeneratieve Geneeskunde Coatings Implantaten 

AM Coatings 

Polyvation 

DSM Biomatrials 

Interface 

Biomatrials 

SupraPolix 

Encapson & 

Solmates 

Xilloc Medical 

Polyganics,  

Gannet,  

Ophtec 

Porogen 

Blue Medical Devices 

Fortimedix 

Medtronic 

BioComp  

Dental & 

BioMet 

NextDent 

Akkolens 

BAAT  

Medical  

Products 

Ft Innovations 

Spierings; EMCM 

Intodis Medisse 

Prosan 

Inreda Diabetic 

Tornier Corbion 
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Diagnostiek – Imaging en Beeldverwerking II 
Binnen de medische technologie sector is de markt voor in vitro diagnostiek het grootste 

marktsegment, met daaraan gekoppeld de markt voor diagnostische beeldverwerking (slide 11).  De 

technologische vorderingen binnen dit marktsegment gaan razendsnel, en er is een groeiende 

behoefte aan deze technologie door een toenemend aantal chronisch zieken, kostenbesparing in de 

gezondheidszorg, vergrijzing, en bewustwording van vroege detectie van ziekten. Daarnaast worden 

medicijnen op maat ontwikkeld, waarbij diagnostiek een toonaangevende rol speelt (‘companion 

diagnostics’).  

Diagnostische technologie komt neer op twee basis benaderingen: klassieke, niet invasieve 

beeldverwerking (imaging), en de  zogenaamde ‘natte diagnostiek’ die gebruik maakt van 

lichaamsmateriaal. 

Imaging—beeldverwerking 

Bij medische beeldverwerking wordt diagnostiek ‘van buiten’ bedreven, dus niet-invasief en zonder 

gebruik te maken van lichaamsmaterialen. Met behulp van verschillende beeldvormende 

technologieën, waaronder Computer Tomography (CT), Magnetic Resonance Imaging (MRI), 

Positron Emission Tomography (PET), Ultrasound, X-Ray, Nuclear Imaging and PACS, kan ziekte of 

schade aan het lichaam worden vastgelegd door een gedetailleerd beeld te maken van het 

inwendige van het lichaam. Met behulp van deze informatie kunnen diagnoses worden gesteld, 

operaties voorbereid, en behandeling worden gepland en vervolgd. 

Dankzij de hoge gevoeligheid van CT– en MRI scans en ultrasound onderzoek (zie ook volgende 

pagina) worden verkennende chirurgische ingrepen in veel gevallen onnodig. De groeiende 

hoeveelheid (imaging) gegevens stelt nieuwe eisen aan data opslag, visualisatie en interpretatie van 

de gegevens. Hierdoor groeit de bijdrage van ICT, niet alleen op het gebied van programmatuur 

maar ook bij het delen van gegevens tussen aanbieders van gezondheidszorg. Hoewel dit bij zal 

dragen aan verbeterde diagnostiek en behandeling, blijft privacy blijft een punt van aandacht.   

En ook binnen de imaging technologie ontstaat overlap met vakgebieden als farmaceutica en 

nanotechnologie: de markt voor contrastvloeistoffen en radiofarmaceutica staat onder druk door 

vergoedingsproblematiek, maar in geval van producten voor moeilijke diagnostiek bestaan nog 

steeds kansen. Zo werd vorig jaar Eli Lilly’s injecteerbare Amyvid (florbetapir F-18) goedgekeurd 

voor het aantonen van beta-amyloide plaques in de hersenen van Alzheimer patienten met behulp 

van PET Scans (een zogenaamde ‘imaging biomarker’).  

Toepassingen van imaging– en nanotechnologie die momenteel in ontwikkeling zijn, omvatten onder 

andere contrast– en detectiemiddelen ten behoeve van de diagnostiek, en plaatselijke toediening 

van medicijnen. 

 

 

PET scans waarbij hersenen van Alzheimer's patienten vergeleken worden met die van 
gezonde personen. Link: online.wsj.com 

http://www.nano.org.uk/nanomednet/images/stories/Reports/diagnostics, drug discovery and drug delivery.pdf
http://online.wsj.com/news/articles/SB10001424052702304159304575184073411439884
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Omzet en verwachtte groei van de markt 

Omzet en verwachtte groei van de imaging markt: De wereldwijde omzet van de 

imaging markt werd in 2013 geschat op USD 30.2 miljard en zal naar verwachting 

met een CAGR van 7% groeien naar meer dan USD49 miljard in 2020 

• X-Ray: groeit tussen 2014 en 2018 van USD 3.6 miljard naar USD 4.23 miljard 

• MRI: groeit met een CAGR van  4,56% van USD 4.13 miljard (2013) naar USD 

5,24 miljard (2018) 

• CT: groeit met een CAGR van  4.5% van USD 4.3 miljard (2011) naar USD 5,6 

miljard (2017) 

De wereldwijde 3D imaging markt zal groeien van USD 3 miljard in 2013 naar USD 

9.8 miljard in 2018 (CAGR van 26.7%) 

Marktleiders Internationaal 

Carestream Health, GE Healthcare, HP, Konica Minolta, Lockheed Martin, Panasonic, 

Philips Healthcare, Northrop Gruman, Siemens, Toshiba, Zebra imaging 

Nederlandse vertegenwoordigers 

3 Mensio, CMI, Endoss, Philips, Hemics, Virtual Proteins 

Diagnostiek – Imaging en Beeldverwerking, vervolg II 
3D Imaging. De beelden die met behulp van imaging zijn gegenereerd werden 

lange tijd beoordeeld als twee-dimensionaal beeld. De volgende stap die nu gezet 

wordt is het bouwen van 3D modellen van gedigitaliseerde, opeenvolgende scans 

waarbij een ruimtelijk model van het onderzochte weefsel wordt gebouwd. Deze 

technologie zorgt voor grotere gevoeligheid en daarmee verbeterde diagnostiek, en 

heeft ook en directe link naar het bouwen van modellen voor 3D printen van 

implantaten.   

Maar er zijn ook andere toepassingen: met behulp van 3D reconstructie van 

gescand weefsel zijn chirurgen bijvoorbeeld in staat om ingrepen in detail voor te 

bereiden. Een recent voorbeeld is de NeuroSuite van Philips, waarmee met behulp 

van lage dosis X-Ray en real-time 3D imaging minimaal invasieve neurologische 

ingrepen kunnen worden uitgevoerd. In Amerika werd onlangs het  chirurgisch 3D 

navigatieplatform van Surgical Theater goedgekeurd door de FDA, waarbij CT/MRI 

imaging en vluchtnavigatie gecombineerd worden in een real life voorbereiding van 

operaties. 

Tenslotte heeft het Israelische bedrijf Given Imaging een endoscopie device 

ontwikkeld (PillCam Colon 2), bestaande uit een capsule met twee miniatuur 

kleuren camera’s, een batterij en een LED lampje. Na inslikken worden gedurende 

10 uur 35 beelden van het darmstelsel per seconde. Het Nederlandse Endoss 

distribueert een vergelijkbaar device, de CapsoCam van Capsovision, in Nederland. 

Philips heeft de Intellicap ontwikkelt om plaatselijk geneesmiddelen af te geven. 

 

Philip’s NeuroSuite 3D chirurgisch navigatieplatform van Surgical Theater  

PillCam Colon 2 

 

CapsoCam 

 

Intellicap 

http://www.mynewsdesk.com/us/pressreleases/global-medical-imaging-devices-market-to-grow-by-7-cagr-to-reach-49-billion-by-2020-871153
http://www.kaloramainformation.com/about/release.asp?id=3502
http://www.jsbmarketresearch.com/healthcare-medical/r-Advances-in-Magnetic-Resonance-Imaging-MRI-System-Market-Technology-Trend-Analysis-63817
http://www.jsbmarketresearch.com/healthcare-medical/r-Advances-in-Magnetic-Resonance-Imaging-MRI-System-Market-Technology-Trend-Analysis-63817
http://www.transparencymarketresearch.com/computed-tomography-market.html
http://www.transparencymarketresearch.com/computed-tomography-market.html
http://www.marketsandmarkets.com/PressReleases/3d-imaging.asp
http://www.marketsandmarkets.com/PressReleases/3d-imaging.asp
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In Vitro Diagnostiek III 
Vanuit de medische technologie is wat diagnostiek betreft met name de ‘in vitro 

diagnostiek’ relevant.  

"any medical device which is a reagent, reagent product, calibrator, control material, 

kit, instrument, apparatus, equipment or system, whether used alone or in 

combination, intended by the manufacturer to be used in vitro for the examination of 

specimens, including blood and tissue donations, derived from the human body, 

solely or principally for the purpose of providing information: concerning a 

physiological or pathological state; or concerning a congenital abnormality; or to 

determine the safety and compatibility with potential recipients; or to monitor 

therapeutic measures” 

(Definitie van in vitro diagnostiek volgens de Europese Commissie) 

EU Regelgeving:  

In de EU worden medical devices die behoren tot de in vitro diagnostiek volgens 

aparte regelgeving gecontroleerd. Centraal hierin staat het zogenaamde ‘In Vitro 

Diagnostic Medical Device Directive (IVDMDD 98/79/EC)’ 

De regelgeving wordt momenteel geheel herzien en diagnostische technologie wordt 

ingedeeld in vier risico categoriën (Klasse A – D, zie pagina 9 in dit rapport) 

 

 

De in vitro diagnostiek is een snel ontwikkelend vakgebied met een aantal aandachtsgebieden die vanuit medische technologie relevant zijn: biomarkers, companion 

diagnostics en personalised medicine, Lab-on-a-chip technologie,  en robotics. Daarnaast bestaat binnen de diagnostiek groeiende aandacht voor het constant monitoren 

van de gezondheid (zoals bij insuline pompen), het ontwikkelen van mobiele telefoon apps, en data management / connectivity. Voor meer informatie over deze 

onderwerpen: zie M-Health in dit rapport 

Biomarkers 

Companion Diagnostics / Personalised Medicine 

Lab-on-a-chip Technologie 

Robotics 

I 

II 

III 

IV 

http://ec.europa.eu/growth/single-market/european-standards/harmonised-standards/iv-diagnostic-medical-devices/index_en.htm
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Vier biomarker drijvers: genomics, proteomics, bioinformatica en imaging 

De studie van biomarkers leunt voor een groot deel op de zogenaamde ‘omics’ 

technologiën, zoals genomics en proteomics. High throughput moleculair biologische 

technieken maken het hierbij mogelijk om cellulaire processen tot in het kleinst 

mogelijke detail te bestuderen, bijvoorbeeld op het niveau van genen (genomics) of 

eiwitten (proteomics). De signatuur van genen en/of eiwitten kan vervolgens vertaald 

worden naar het gedrag van cellen, maar ook naar de reactie van bijvoorbeeld 

kankercellen op geneesmiddelen. Door de groeiende nadruk op personalised medicine 

zijn dit sterk groeiende sectoren. 

Genomics omvat verreweg het grootste segment van biomarker technologie en 

toepassingen. Onder andere gedreven door de steeds verder dalende kosten van DNA 

sequencing, zal deze sector met een CAGR van 10.3% uitgroeien naar USD 22,1 

miljard in 2020. De proteomics sector zal volgens voorspellingen in 2017 gegroeid zijn 

naar een waarde van USD17.2 miljard, met een CAGR van 14,2%  

Marktleiders Genomics: Affymetrix, Inc., Agilent Technologies, BGI, Bio-Rad Laboratories Inc., 

GE Healthcare, Illumina Inc., Qiagen, Roche Diagnostics, Life Technologies and Cepheid. 

Marktleiders Proteomics: Thermo Fisher Scientific, Inc., Agilent Technologies, Life Technologies, 

Sigma-Aldrich, Danaher Corporation, Waters Corporation, Roche, Bio-Rad en Luminex. 

• Bioinformatica brengt de gegevens van de verschillende ‘omics’ platforms samen 

en is essentieel voor analyse van ziekte en het ontdekken en valideren van 

biomarkers. De bioinformatica markt werd in 2012 geschat op USD 2,3 miljard en 

kan in 2018 gegroeid zijn naar een omvang van USD 9,1 miljard met een CAGR van 

25,4% 

Marktleiders: Tripos International, Agilent Technologies, Affymetrix Inc., Helicos Biosciences 

Corporation, Illumina Inc., IBM Life Sciences, Life Technologies, Rosetta Inpharmatics, 

BioWisdom Ltd., Celera Corporation 

• Imaging biomarkers is een ontwikkelend veld waarbij fysische of structurele 

veranderingen in organen of weefsels gebruikt worden om ziekte te volgen en een 

prognose vast te stellen. Hier is een directe link naar X-Rays, CT, MRI en PET scans. 

De markt voor imaging biomarkers zal naar verwachting tussen 2014 en 2018 

groeien met een CAGR van 15% 

Marktleiders: Abbott Laboratories, Agilent Technologies Inc., Affymetrix Inc., Bio-Rad 

Laboratories Inc., F. Hoffmann La Roche Ltd., Gen-Probe Inc., and Siemens Healthcare. 

In vitro Diagnostiek - Biomarkers III 
Biomarkers 

Een biomarker is een biologische eigenschap – bijvoorbeeld de aan- of 

afwezigheid van een eiwit of gen, die een bepaalde  ziekte karakteriseert. 

Het aantonen van een biomarker is een belangrijk onderdeel van de 

moderne diagnostiek, en zorgt voor snellere en nauwkeuriger diagnose. 

Biomarkers spelen daarnaast een rol bij het voorspellen van het 

ziekteverloop, patiënt-specifieke behandeling, en onderzoek naar nieuwe 

medicijnen. 

In het meest ideale geval wordt geneesmiddelenonderzoek uitgevoerd in 

combinatie met een relevante biomarker en begeleidende diagnostische test 

(‘companion diagnostic’). Op deze manier kunnen patiënten geïdentificeerd 

worden die de grootste kans hebben om baat te hebben bij het medicijn, 

maar kan ook de effectiviteit van behandeling aangetoond worden. Het tijdig 

stoppen van klinisch onderzoek kan een enorme kostenbesparing met zich 

mee brengen en er zijn hooggespannen verwachtingen dat biomarkers de 

succesrate van klinische trials zullen kunnen vergroten. Tenslotte zijn 

biomarkers in ontwikkeling die een rol spelen bij het voorspellen van 

bijwerkingen. 

De wereldwijde markt voor biomarkers zal tussen 2013 en 2018 met een 

CAGR van 18,5% groeien naar een waarde van USD 40,8 miljard 

 

 

High Throughput Screening; 
link: web.unitn.it 

http://www.grandviewresearch.com/press-release/genomics-market
http://www.grandviewresearch.com/press-release/genomics-market
http://www.fiercebiotech.com/press-releases/global-proteomics-market-worth-172-billion-2017
http://www.fiercebiotech.com/press-releases/global-proteomics-market-worth-172-billion-2017
http://www.linux.com/community/blogs/131-business-or-qenterprise/775480-bioinformatics-market-is-growing-at-a-cagr-of-254-from-2012-2019-by-transparency-market-researc
http://www.linux.com/community/blogs/131-business-or-qenterprise/775480-bioinformatics-market-is-growing-at-a-cagr-of-254-from-2012-2019-by-transparency-market-researc
http://www.prweb.com/releases/global-imaging-biomarkers/market-2014-2018-analysis/prweb11370857.htm
http://www.prweb.com/releases/global-imaging-biomarkers/market-2014-2018-analysis/prweb11370857.htm
http://www.marketsandmarkets.com/PressReleases/biomarker.asp
http://www.marketsandmarkets.com/PressReleases/biomarker.asp
http://www.marketsandmarkets.com/PressReleases/biomarker.asp
http://www.marketsandmarkets.com/PressReleases/biomarker.asp
http://www.marketsandmarkets.com/PressReleases/biomarker.asp
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In vitro Diagnostiek – Companion Diagnostics III 
Companion Diagnostics 

Companion diagnostics is een vorm van 

diagnostiek die ontwikkeling van een 

geneesmiddel begeleid en voldoet aan één van de 

volgende criteria: 

• Voorspelt therapeutische effectiviteit en 

identificeert non-responders 

• Voorspelt veiligheid en identificeert patiënten 

die risico lopen op serieuze bijwerkingen (ook 

als ze in de eerste categorie vallen) 

• In staat om veilig en effectief gebruik van het 

medicijn te monitoren op basis waarvan de 

behandeling kan worden aangepast om 

veiligheid of effectiviteit te bevorderen 

Na markttoegang kan de test op een vergelijkbare 

manier ingezet worden tijdens behandeling, wat 

bij kan dragen aan het beteugelen van de kosten 

van gezondheidszorg 

De markt wordt getypeerd door hoog 

specialistische ontwikkelaars van diagnostiek, die 

in samenwerking met een grotere (bio)farmaceut 

een companion diagnostic ontwikkelen. In 2013 

werd de wereldmarkt voor companion diagnostics 

geschat op USD 1,2 miljard, een 12,5% groei ten 

opzichte van cijfers uit 2011. Tussen 2014 en 

2020 kan deze met een CAGR van 20% groeien 

naar USD 3,5 miljard  

Marktleiders:  Qiagen, Dako (Agilent 

Technologies), Roche, Abbott Laboratories, Inc., 

bioMerieux, Ventana Medical Systems, Myriad 

Genetics, Inc., Leica Microsystems, Resonance 

Health Ltd en Life Technologies. 

Companion Diagnostic design control stages 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pharmaceutical development phases 

 

Paralelle ontwikkeling van een companion diagnostic (oranje) en een kandidaat geneesmiddel (blauw) 
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http://www.prnewswire.co.uk/news-releases/global-companion-diagnostic-cd-market-is-expected-to-reach-35-billion-by-2020---allied-market-research-262530731.html
http://www.prnewswire.co.uk/news-releases/global-companion-diagnostic-cd-market-is-expected-to-reach-35-billion-by-2020---allied-market-research-262530731.html
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De ontwikkelingen op het gebied van genomics, proteomics en in vitro diagnostiek 

gaan razendsnel en worden steeds complexer. Dit is niet alleen het gevolg van 

technologische vooruitgang waardoor analyses sneller en goedkoper uitgevoerd 

kunnen worden – denk bijvoorbeeld aan  ‘het genoom van USD 1000’. Het is ook 

een kwestie van een stijgende vraag: behoefte aan gevalideerde biomarkers en 

de opkomst van personalised medicine. Daarnaast is er de maatschappelijke 

vraag naar kostenefficiëntie en tegelijkertijd een schaarste aan geschoold 

personeel. 

Deze ontwikkelingen zorgen ervoor dat niet alleen diagnostiek, maar 

laboratoriumonderzoek in zijn algemeenheid in toenemende mate wordt 

geautomatiseerd. High throughput analyses zijn geen mensenwerk meer maar 

volledig geautomatiseerde processen die door robots worden verricht. Eén en 

ander zorgt voor verlagen van operationele kosten, voorkomen van menselijke 

fouten, hogere productiviteit en een grotere efficiëntie en betrouwbaarheid 

In 2013 werd de markt voor robotics – laboratorium automatisering geschat op 

USD 3,1 miljard. In 2017 kan deze met een CAGR van 6,4% groeien naar USD 

4,2 miljard  

Marktleiders:  Tecan Group, PerkinElmer, Thermo Fisher Scientific, Danaher, Agilent 

Technologies en Hamilton Robotics 

Bij lab-on-a-chip komen nanotechnologie, microfluidics, microelectronica en 

biotechnologie samen. Deze technologie kent vele toepassingen – niet alleen bij 

diagnostiek, maar ook bij geneesmiddelenontwikkeling (pagina 31) en 

bijvoorbeeld milieu onderzoek naar verontreiniging. 

Centraal in de technologie staat het samenbrengen van meerdere testen op één 

enkele chip, waarbij één bioassay uitgevoerd kan worden op het oppervlak van de 

biosensor. Toepassingen zijn onder andere:DNA onderzoek (bepalen van gen 

expressie, genotypering, kanker diagnostiek, genomics, etc.), high throughput 

screening (genomics en proteomics, identificeren biomarkers, geneesmiddelen-

ontwikkeling); DNA- en eiwit microarrays (bepalen van gen expressie patronen). 

Eén van de snelste ontwikkelingen binnen de diagnostiek waarbij lab-on-a-chip 

technologie een rol speelt is het zogenaamde point-of-care (POC) testen: buiten 

het laboratorium en ‘aan het bed’. Denk hierbij aan snelle moleculaire diagnostiek 

en het vaststellen van infecties, en bijvoorbeeld het monitoren van bloedsuiker-

waardes thuis. 

De markt voor Lab-on-a-chip technologie en biochips werd in 2012 geschat 

op een grootte van USD 3,3 miljard en kan in 2018 uitgegroeid zijn naar USD 

14,4 miljard met een CAGR van 30%. Wat POC testen betreft werd de markt in 

2011 geschat op USD13,8 miljard, groeiend naar USD 16,5 miljard in 2016 (CAGR 

3,8%) 

Marktleiders: Affymetrix, Applied Biosystems, Calper Technologies, Cepheid, Hewlett Packard, 

Micronics, Packard Instrument Company, Sarnoff en Xenometrix 

In vitro Diagnostiek – Lab-on-a-Chip en Robotics III 

State-of-the-art screening robot at Pivot Park Screening Centre in Oss Thuistesten van glucose m.b.v. vingerprik; de Google contactlens kan glucose elke seconde in traanvocht meten  

Robotics  - laboratorium automatisering Lab-on-a-chip technologie 

http://www.bio-itworld.com/2014/1/14/illumina-announces-thousand-dollar-genome.html
http://www.prnewswire.co.uk/news-releases/global-companion-diagnostic-cd-market-is-expected-to-reach-35-billion-by-2020---allied-market-research-262530731.html
http://www.prnewswire.co.uk/news-releases/global-companion-diagnostic-cd-market-is-expected-to-reach-35-billion-by-2020---allied-market-research-262530731.html
http://www.bccresearch.com/market-research/biotechnology/biochip-markets-microarrays-bio049e.html
http://www.bccresearch.com/market-research/biotechnology/biochip-markets-microarrays-bio049e.html
http://www.fiercehealthit.com/story/point-care-diagnostic-testing-rise-globally/2012-01-06
http://www.fiercehealthit.com/story/point-care-diagnostic-testing-rise-globally/2012-01-06


27 

Diagnostiek– Nederlandse Vertegenwoordigers III 
In ons bestand van Medische Technologie bedrijven is de sector diagnostiek vertegenwoordigd door 58 ondernemingen, waaronder 19 bedrijven die zich op imaging richten, 

en 21 bedrijven op het gebied van biomarkers / personalised medicine. De rest van de bedrijven richt zich op lab-on-a-chip / microfluidics technologie (5) of behoort tot de 

categorie ‘overig’ (toeleveranciers e.d.) 
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Technologie om medicijnen toe te dienen (Drug Delivery Technology) IV 
Drug Delivery Technology – de toedieningsvormen van medicijnen – heeft steeds 

meer te maken met medische technologie, en daarom classificeren wij het in dit 

sectorrapport als een aparte subsector. 

Vóór de opkomst van de biotechnologie werden veel medicijnen ingenomen als 

pillen, poeders, dranken, in combinatie met vulmiddelen. Inmiddels kan meer dan 

50% van de beschikbare medicijnen echter niet meer oraal worden ingenomen. 

Daarnaast groeit de behoefte aan patient-vriendelijke toedienings-vormen. 

Veel nieuwe medicijnen zijn slecht oplosbaar en de opkomende biotechnologie 

geneesmiddelen (eiwitten, peptiden, RNA moleculen, levende cellen) stelt speciale 

eisen aan andere manieren om medicijnen toe te dienen. Ook de opkomst van 

personalised medicine vraagt om nieuwe oplossingen.  

Tegelijkertijd is er een duidelijke trend in de gezondheidszorg naar behandeling thuis 

en het zelf toedienen door de patiënt. Tenslotte maakt de vergoedingen-discussie en 

de focus op uitkomst van de behandeling de drug delivery sector eens zo relevant. 

In zijn algemeenheid kan gesteld worden dat medicijn toedieningstechnologie er 

naar streeft om een geneesmiddel zo veilig mogelijk en in de juiste dosering toe te 

dienen, terwijl biologische beschikbaarheid, werkzaamheid worden ondersteunt en 

bijwerkingen worden tegengegaan. 

Geneesmiddelenonderzoek gaat hand in hand met ontwikkeling van de 

toedieningsvorm. Over het algemeen gaan (bio)farmaceuten samenwerking aan met 

specialistische, kleinere bedrijven die maatwerk leveren met de vereiste technologie. 

Op de volgende pagina’s aandacht voor een viertal belangrijke trends. 

De wereldmarkt voor toedieningstechnologie werd in 2012 geschat op een grootte 

van USD 122.3 miljard en kan in 2017 uitgegroeid zijn naar USD 198,4 miljard 

Marktleiders: Becton Dickinson, Baxter, Novo Nordisk, Ypsomed Holding, Eli Lily, 

Sanofi 

Nederlandse vertegenwoordigers: zie pagina 30 

www.sagentia.com 

Formulering en biologische beschikbaarheid 

Injectables, medicijnpompen 

Plaats-specifieke toediening 

Life-cycle management 

I 

II 

III 

IV 

http://www.bccresearch.com/market-research/biotechnology/biochip-markets-microarrays-bio049e.html
http://www.sagentia.com/
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Opvallende ontwikkelingen 

3D printen van geneesmiddelen: 3D printing kan in potentie de productie van 

geneesmiddelen goedkoper maken en zou op termijn op niet-industriële schaal in 

de apotheek of thuis gebruikt kunnen worden. Voordat het zover is zullen hordes 

op het gebied van GMP en regelgeving genomen zullen moeten worden, maar de 

eerste toepassing heeft zich reeds aangediend: het biotechnologie bedrijf Aprecia 

heeft onder licentie van MIT snel smeltende capsules in ontwikkeling.   

Digitale toepassingen bij medicijntoediening: De FDA en EMA hebben de 

eerste ‘intelligente pillen’ geregistreerd waarbij microchips als sensor zijn 

verwerkt. Na contact met maagzuur stuurt de chip een signaal naar een 

electronische plijster die tegelijkertijd gegevens verzameld over hartslag, 

ademhaling en temperatuur. De wereldmarkt voor dit soort ‘slimme pillen’zal met 

een CAGR van 17% groeien naar een grootte van USD 965 miljoen. Naar 

verwachting zal deze technologie een rol gaan spelen in het monitoren van 

medicijn inname. 

Drug Delivery Technology IV 
Formulering en biologische beschikbaarheid 

Binnen de toedieningsmarkt blijft de orale route de meest belangrijke 

formulering,gevolgd door behandeling met injectie (pagina 30 in dit rapport). Er is 

groeiende behoefte aan nieuwe formuleringen zoals alternatieven voor pillen en 

controlled release tabletten, en oplosbaarheid van orale geneesmiddelen is een veel 

voorkomend probleem. Oplossingen voor deze vraagstukken vallen buiten het 

aandachtsgebied van dit rapport. Met betrekking tot medische technologie zijn er 

een aantal belangrijke aandachtsgebieden binnen de formulering van 

geneesmiddelen: 

1. Alternatieve toedieningsvormen van biotechnologische medicijnen. Behandeling 

met biotech medicijnen, zoals monoclonale antistoffen, vindt in de regel plaats 

per infuus of injectie (zoals insuline). Wereldwijd zijn bedrijven als Novo Nordisk, 

Bristol-Meyers, Biocon en Oramed op zoek naar orale toedieningsvormen die de 

structuur van geneesmiddelen in het maag-darmstelsel beschermen. Onlangs 

ontwikkelde IBM een hydrogel die onder de huid geplaatst een antistof 

gedurende meerdere weken vrij kan geven 

2. Inhalatiedevices. Voor inhalatie zijn drie medtech oplossingen beschikbaar: 

inhalatoren met droog poeder, verstuivers, inhalatoren onder druk. Toediening 

van medicijnen via de longen is niet alleen meer een kwestie van behandeling 

van longziekten, omdat longweefsel niet alleen kleine moleculen doorlaat, maar 

ook macromoleculen. Dat maakt deze toediening interessant voor biotechnologie 

producten omdat het maag-darm kanaal omzeilt wordt. Het eerste biotech 

product dat dit jaar de markt bereikte is inhaleerbaar insuline. De wereldmarkt 

voor inhalatiedevices zal tussen 2014 en 2018 met een CAGR van 7,4% groeien 

3. Toediening door de huid: transdermale plijsters. Deze devices gebruiken de huid 

om medicijnen toe te dienen voor systemische behandeling, waarbij lever en 

maag-darm kanaal omzeilt worden. Moderne toepassingen maken gebruik van 

micronaaldjes of electrische stroom (‘iontoforese’). De wereldmarkt voor 

transdermale plijsters was USD 21,5 miljard in 2010 en wordt in 2015 op USD 

31,5 miljard geschat 

De insuline inhalator van Mannkind  Voorbeeld van een transdermale plijster 

http://3dprintingindustry.com/2015/03/02/aprecia-pharmaceuticals-prepares-to-produce-3d-printed-medicines-with-new-facility/
http://3dprintingindustry.com/2015/03/02/aprecia-pharmaceuticals-prepares-to-produce-3d-printed-medicines-with-new-facility/
http://3dprintingindustry.com/2015/03/02/aprecia-pharmaceuticals-prepares-to-produce-3d-printed-medicines-with-new-facility/
http://www.medscape.com/viewarticle/768665
http://www.medscape.com/viewarticle/768665
http://www.marketsandmarkets.com/PressReleases/smart-pill.asp
http://www.fiercedrugdelivery.com/story/ibm-uses-hydrogel-prolong-delivery-roches-herceptin/2013-10-31
http://www.fiercedrugdelivery.com/story/ibm-uses-hydrogel-prolong-delivery-roches-herceptin/2013-10-31
http://beforeitsnews.com/business/2014/09/respiratory-devices-market-to-grow-at-cagr-of-7-36-by-2018-2655696.html
http://www.qps.com/per-qpson-transdermal.php
http://www.qps.com/per-qpson-transdermal.php
http://www.coolbusinessideas.com/archives/insulin-inhaler/
http://www.coolbusinessideas.com/archives/insulin-inhaler/
http://www.coolbusinessideas.com/archives/insulin-inhaler/
http://lightfab.com/products/Medical_Products/transdermal_components
http://lightfab.com/products/Medical_Products/transdermal_components
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Drug Delivery Technology, vervolg IV 
Bij plaats-specifieke toediening van medicijnen gaat het er om dat een werkzame 

concentratie van het product op een vooraf bepaalde plaats in het lichaam wordt 

bereikt. Een groot voordeel hierbij is dat de rest van het lichaam minder wordt 

blootgesteld aan het geneesmiddel. Dit is bijvoorbeeld van belang bij oncologische 

behandeling met producten die schadelijk zijn voor gezonde cellen, en speelt ook 

een rol bij het voorkomen van bijwerkingen. Een bekende biotechnologische 

toepassing van plaatselijke toediening is de ADC technologie (antilichaam-drug 

conjugaten). 

Binnen de medische technologie zijn wij drug-eluting stents al tegengekomen als 

implantaten die lokaal een geneesmiddel loslaten (link), met daarnaast de 

Intellicap van Philips en contactlenzen die niet alleen diagnostische toepassingen 

hebben maar ook geneesmiddelen kunnen afgeven. 

Een belangrijke ontwikkeling is het samenkomen van high tech en biotechnologie, 

waarbij twee aandachtspunten op de voorgrond staan: Het bereiken van 

ontoegankelijke plaatsen (zoals de hersenen), en het stabiliseren van biologisch 

actieve stoffen (zoals eiwitten en RNA). Bij deze toepassing wordt onder meer 

gebruik gemaakt van liposomen en nanotechnologie. Het op nanoschaal toedienen 

van een gericht medicijn zal niet alleen bijdragen aan grotere biologische 

beschikbaarheid, maar ook aan het minimaliseren van toxiciteit. 

De wereldwijde markt voor nanodeeltjes in de lifesciences werd in 2014 

geschat op een grootte van USD 29.6 miljard en kan in 2019 uitgegroeid zijn naar 

USD 79.8 miljard met een CAGR van 22%. Toepassingen op het gebied van 

medicijn-toediening nemen het leeuwendeel van deze groei voor hun rekening. 

Marktleiders: UCB SA, Sigma-Tau Pharmaseuticals Inc., Teva Pharmaseuticals Industries 

Ltd., Pfizer Inc., Merck& Company Inc., Nanosphere Inc., Johnson & Johnson, GE 

Healthcare, Celgene Corporation, Mallinckrodt plc., CombiMatrix Corporation en Abbott 

Laboratories. 

Injectie van medicijnen staat op de tweede plaats van meest gebruikte 

toedieningsvormen. Ook hier wordt de lever omzeilt, net als afbraak in het 

maagdarm kanaal. Over het algemeen gaat het om geneesmiddelen met een 

korte halfwaardetijd en biotechnologische producten (infuus). De wereldmarkt 

voor injecteerbare medicijnen werd in 2012 beraamd op USD 22,5 miljard en zal 

naar verwachting met een CAGR van 14% groeien naar USD43,3 miljard in 2017. 

Vanuit de medische technologie geredeneerd zijn de volgende ontwikkelingen van 

belang: 

1. Het ontwikkelen van single-dose injectables, voorgevulde spuiten, en steriele 

pennen is een basistrend binnen de injectie devices. Met name de thuiszorg 

voor diabetes patiënten en de vaccin industrie zijn op dit moment bepalend 

2. Naald-vrije toediening van medicijnen: de aandacht groeit voor naald-loze 

injectie devices, met name in de vaccin industrie. De drijvende krachten 

achter de ontwikkeling zijn patiënt-vriendelijkheid, het gemak bij massa 

vaccinaties en het beschikbaar komen van nieuwe formuleringen (zoals 

poeders die niet gekoeld hoeven worden). Het eerste naaldvrije griep vaccin 

(Afluria) werd onlangs toegelaten tot de markt en andere vaccin formuleringen 

op basis van transdermale plijsters,  biologisch afbreekbare implantaten en 

inhalatoren zijn in ontwikkeling. De wereldmarkt voor naaldvrije technologie 

werd in 2013 beraamd op USD963,6 miljoen en zal naar verwachting groeien 

naar USD 2,1 miljard in 2019 (CAGR 14.3%) 

Marktleiders: Zogenix, Antares Pharma, Pharmajet 

3. Pompen. Het gebruiksgemak en patiënt-vriendelijkheid wordt enorm vergroot 

door draagbare pompen die op het juiste moment medicijn toedienen (zie 

‘draagbare kunstmatige organen’). Tot deze categorie devices behoren ook de 

drug-eluting stents en bijvoorbeeld oog-implantaten die medicijnen afgeven 

(zie ‘plaats-specifieke toediening’). De totale markt voor dit soort devices werd 

in 2013 gevalueerd op USD760m en zal naar verwachting groeien met een 

CAGR van 21,3% naar USD2,9 miljard in 2019 

Marktleiders: Allergan, Bayer Healthcare, Medtronic, Nucletron, Merck, pSivida, Boston 

Scientific Corp., Abbott en Bausch & Lomb 

Plaats-specifieke toediening Injectables, medicijn pompen 

http://www.medgadget.com/2013/12/drug-dispensing-contact-lenses-replacing-eye-drops-in-glaucoma-treatment.html
http://www.drug-dev.com/Main/Back-Issues/NANOTECHNOLOGY-MARKET-Nanotechnology-Markets-in-He-803.aspx
http://www.drug-dev.com/Main/Back-Issues/NANOTECHNOLOGY-MARKET-Nanotechnology-Markets-in-He-803.aspx
http://www.prweb.com/releases/2015/02/prweb12517029.htm
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Nederlandse vertegenwoordigers 

De subsector drug delivery is in ons overzicht vertegenwoordigd door 27 

bedrijven. Er is veel aandacht voor micro- / nanodeeltjes en polymeer technologie 

waarbij medicijnen ingepakt en gestabiliseerd worden. Daarnaast zijn meerdere 

toedieningsroutes vertegenwoordigd, zoals injectie, inhalatie en (oog)druppels 

 

Drug Delivery Technology, vervolg IV 
Lifecycle management 

Voor geneesmiddelenontwikkelaars is ‘lifecycle management’ van hun producten een 

belangrijk onderdeel geworden van het businessmodel, en medische technologie 

speelt hierin een niet te onderschatten rol. Ontwikkelingstijden van een 

geneesmiddel zijn de afgelopen jaren steeds langer geworden, de kosten stijgen, en 

de tijd om investeringen terug te verdienen nadat het medicijn op de markt is 

gekomen lopen terug. 

Een mogelijke aanpak van het vergroten van de markt is het vinden van nieuwe 

indicaties voor medicijnen, waarbij alternatieve toedieningsvormen of gerichte 

toediening van belang zijn. Maar tegelijkertijd wordt kosteneffectiviteit steeds 

belangrijker, en dat heeft gevolgen voor bestaande producten maar ook voor nieuwe 

behandelingen die nog op de markt moeten komen. In het verlengde van deze 

ontwikkelingen investeren geneesmiddelenproducenten in het attractiever maken 

van bestaande producten, bijvoorbeeld door herontwerp waardoor een product 

aantrekkelijker wordt voor de gebruiker. In bepaalde gevallen kan dit ook bijdragen 

aan een betere patentpositie van een product. 

Voorbeelden van het herontwerpen van een bestaand medicijn zijn het aanbieden 

van injectievloeistof in een voorgevulde injectie in plaats van een afgevuld flesje 

(gebruiksvriendelijker, voorkomt verspilling, betere doseringsprecisie), of 

ontwikkeling van een auto-injector device (patiëntvriendelijker en gebruiksgemak bij 

thuisbehandeling). 

Naar verwachting zal medische technologie een belangrijke rol blijven spelen bij het 

lifecycle management van medicijnen. Het zal hierbij met name gaan om het 

verbeteren van de kostenefficiëntie en niet zozeer om patenteerbaarheid. In 2014 

heeft de FDA de regels bijvoorbeeld aangescherpt voor biotechnologische medicijnen 

die onder vuur komen te liggen van biosimilars. Verlenging van marktexclusiviteit 

wordt bijvoorbeeld niet verleend wanneer een  veranderde versie van een bestaand 

product wordt gelanceerd op basis van een nieuwe indicatie, toedieningsroute , 

toedieningsvorm (device) of dosering. 

 

MedSpray; MyLife  

Technologies;  

TideMicrofluidics;  

U-Needle 

BioNeedle; EmulTech; 

Medimetrics; SyMO-Chem 

BBB Therapeutics; 

Octoplus 

BasicPharma 

Feyecon 

Cristal Therapeutics 

ForTe 

Medir 

DSM Biomaterials; Medtronic 

BiOrion; InGell; 

Innocore; 

Polyvation 

Enceladus 
Mu-Drop 

Nanomi 

PharmaCytics 

Quirem Medical 

http://www.biopharma-reporter.com/Markets-Regulations/US-FDA-tweaks-requirements-for-12-year-biologics-exclusivity
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Het lichaam op een chip. Bij deze opkomende ‘biochip’ technologie wordt 

uitgegaan van lab-on-a-chip platforms zoals deze gebruikt worden in de 

diagnostiek (pagina 26). Het doel is om modelsystemen te ontwikkelen waarbij 

orgaan-specifieke cellen gekweekt worden op een chip (‘in silico kweek’), 

gebruikmakend van biotechnologie, microfluidics en high-tech. Deze ’organen 

op een chip’ moeten het functioneren van organen imiteren met als 

uiteindelijk doel om meerdere orgaan modellen aan elkaar te koppelen. Op die 

manier kan een modelsysteem van het menselijk lichaam gebouwd worden dat 

op termijn een alternatief kan bieden voor proefdiermodellen. 

Momenteel hebben samenwerkingsverbanden tussen de NIH, FDA en DARPA, 

het Wyss Instituut, en bedrijven als GSK en Sony modellen voor hart, lever, 

nier, beenmerg en het maag-darmstelsel in verschillende stadia van 

ontwikkeling. In eerste instantie kunnen dit soort modellen een rol spelen bij 

het voorspellen van toxiciteit van kandidaat geneesmiddelen. Maar daarnaast 

wordt gewerkt aan ziekte-specifieke modellen waarbij ook de werkzaamheid 

van nieuwe geneesmiddelen kan worden onderzocht. 

 

 

Technologie voor Geneesmiddelenontwikkeling V 
Geneesmiddelenontwikkeling is een kostbaar en tijdrovend proces – de gemiddelde duur van ontdekking tot marktintroductie kan oplopen tot 13 jaar en de 

ontwikkelingskosten van een enkel medicijn worden geschat op USD 1,5 miljard of meer. Tegelijkertijd is de kans op succes klein en falen veel onderzoeksprogramma’s in 

de pre-klinische fase en tijdens het onderzoek in patiënten (zie onze recente sectorrapporten over de biofarmaceutische industrie) 

Nieuwe technologie stelt onderzoekers in staat om analyse en screening van kandidaatmedicijnen sneller en met grotere precisie uit te voeren. Daarnaast wordt 

geïnvesteerd in het ontwikkelen van modellen die beter in staat zijn om effectiviteit van een kandidaat geneesmiddel te voorspellen.  Dit zou ook een bijdrage kunnen 

leveren aan versnelling van het ontwikkelingsproces en verlaging van de R&D kosten. Hierbij spelen ook maatschappelijke ontwikkelingen een rol en de vraag om 

alternatieven voor dierproeven zijn een belangrijke drijvende factor in het zoeken naar nieuwe technologie. Net als bij andere sectoren die in dit rapport worden besproken 

komen biotechnologie, high-tech en medische technologie hier samen. 

Hoewel veel technologie nog in een experimenteel stadium verkeert gaan de ontwikkelingen snel, met name op het gebied van alternatieve kweeksystemen, in vitro 

modellen (kunstmatige organen, 3D bioprinting) en in silico modellen (lab-on-a-chip). 

 

Simuleren van bloedsomloop tussen verschillende 
organen (Nature) 

Milt op een chip (Wyss Institute/Nature) Long op een chip (Wyss Institute) 

http://www.nature.com/nature/journal/v471/n7340/full/471661a.html
http://www.nature.com/nature/journal/v471/n7340/full/471661a.html
http://www.nature.com/nature/journal/v471/n7340/full/471661a.html
http://www.nature.com/nature/journal/v471/n7340/full/471661a.html
http://www.nature.com/nature/journal/v471/n7340/full/471661a.html
http://wyss.harvard.edu/viewpressrelease/99
http://wyss.harvard.edu/viewpressrelease/99
http://wyss.harvard.edu/viewpressrelease/99
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In ons overzicht houden 18 medtech bedrijven zich bezig met technologie voor 

geneesmiddelenontwikkeling, met een goede spreiding van aandachtsgebieden: 

van synthese /structuur analyse, high-throughput selectie van kandidaat 

medicijnen en weefsel modelsystemen (lab- en organs-on-a-chip) tot 

bioreactoren. Veel van deze bedrijven werken (deels) als dienstverlener 

Technologie voor geneesmiddelenontwikkeling - II V 
3D bioprinting. Een tweede methode om modelsystemen te bouwen van organen is 

3D bioprinting. De technologie heeft niet alleen toepassingen bij de vervaardiging 

van implantaten en prothese (pagina 18), maar kan ook bijdragen aan het maken 

van risico analyses bij onderzoek naar nieuwe medicijnen. 3D bioprinting pionier 

Organovo heeft een lever modelsysteem in ontwikkeling dat gebruikt kan worden in 

ADME pre-klinisch onderzoek en beter in staat zou zijn om toxiciteit te voorspellen 

dan gangbare modellen.   

 

 

Levend weefsel dat door 3D 
Bioprinting is vervaardigd.  
Bron Organovo/Business 
Insider  

DannaLab,  

IBIS Technologies,  

Microronit Microfluidics 

NanoPhysics, Percuros 

Cytocentrics, Vabrema 

Synthecnos, ZF-Screens, 

Biomimiq, Mimetas 

DSM Innovative Synthesis 

Applikon, Dimes 

Technology Center 

Bronkhorst  

High-Tech 

Bactimm 

LioniX 
Telematronics Biomedical 

Omzet en verwachtte groei van de markt 

De biochip markt zal naar verwachting in 2016 een omzet van USD 9.6 miljard 

bereiken. De sterkste groei vindt plaats binnen het diagnostiek segment (CAGR 

28,2%) omdat toepassingen binnen geneesmiddelenontwikkeling nog in het 

experimentele stadium verkeren 

Marktleiders Internationaal 

Biochip: 20/20 Gene Systems, Agendia, Customarray, Digital Genomics, Elim 

Biopharmaceuticals, Falcon Genomics, Genalyte, Hologic, Mycroarray.Com, Oxford 

Gene Technology, Predictive Biosciences, Quantalife, and Wafergen Biosystems, 

Inc. 

3D Bioprinting: Organovo, Advanced Biomatrix, Digilab 

 

http://www.businessinsider.com.au/organovo-3d-print-human-liver-2013-12
http://www.businessinsider.com.au/organovo-3d-print-human-liver-2013-12
http://www.businessinsider.com.au/organovo-3d-print-human-liver-2013-12
http://www.fiercebiotech.com/press-releases/companies-markets-biochip-market-reach-nearly-10bn
http://www.fiercebiotech.com/press-releases/companies-markets-biochip-market-reach-nearly-10bn
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Digitale gezondheidszorg (m-Health) en andere ‘slimme technologie’ VI 
De integratie van mobiele telefonie en internet in ons dagelijks leven zorgen voor hooggespannen verwachtingen rond zogenaamde mobiele gezondheidszorg (mHealth). Dit 

is het gebied waar medische technologie en ICT samenkomen. 

Met name bij draagbare biosensoren vinden snelle ontwikkelingen plaats die gevolgen zullen hebben voor het bevorderen van de gezondheid, onder meer door nieuwe 

vormen van contact tussen patiënt en arts, directe betrokkenheid van de patiënt zelf bij het monitoren van de gezondheid en bijvoorbeeld medicijngebruik. De verwachting 

is dat mHealth een belangrijke factor wordt in het verbeteren van de uitkomsten van behandeling en beheersen van de kosten.  

Momenteel gaat het voornamelijk om fitness- en wellness-gerelateerde technologie, zoals stappentellers. De eerste smartwatches met meer capaciteiten verschijnen al 

op de markt. Er ontstaat een trendverschuiving van fitness naar het breder vervolgen van gezondheids parameters, die zelf-management stimuleert en preventie 

ondersteunt. Tegelijkertijd verschijnen toepassingen op het gebied van therapietrouw, zoals electronische pillendoosje of pillen met een chip die bijhouden of medicijnen 

tijdig worden ingenomen. De groeiende invloed van mHealth op gezondheidszorg betekent dat toezicht en regelgeving binnen deze sector toe zullen nemen. 

Op termijn zal mHealth ook een rol gaan spelen in diagnostiek en klinisch geneesmiddelen onderzoek, waarbij niet alleen activiteitsniveaus, bloeddruk en 

slaappatronen worden gemeten, maar ook zaken als blootstelling aan UV straling, bloedsuiker en bloeddruk. De eerste ECG voor smartphones, waarmee hartritme 

stoornissen gemeten kunnen worden, is inmiddels goedgekeurd door de FDA. Intel en de Michael J. Fox Foundation zetten onlangs de eerste stappen om met behulp van 

smartwatches de ziekte progressie te meten in Parkinson’s patiënten. Het is de bedoeling dat de gegevens gebruikt worden om klinische data te koppelen aan moleculaire 

veranderingen en reactie op medicijnen. 

Zorginkopers verlangen steeds vaker dat dit soort technologie een betekenisvolle functie heeft in het zorgproces. De groei van de sector kan echter flink geremd worden 

door hordes op het gebied van regelgeving. Ook worden vraagtekens gezet bij privacy en veiligheid van de verzamelde gegevens op het moment dat ze vanaf de telefoon 

verzonden worden naar huisarts, ziekenhuis of apotheek. 

www.brandchannel.com 

Fitness & Gezondheid 

Medische Informatie 

Zorgmanagement 

Consult op afstand 

Diagnostiek 

Farmaceutisch Onderzoek 

http://www.brandchannel.com/
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De 9 bedrijven die zich in ons overzicht bezighouden met digitale 

gezondheidszorg richten zich voornamelijk op thuiszorg en monitoring / patiënt 

compliance. Daarnaast toepassingen als huisarts informatiesystemen en online 

platformtechnologie voor het delen van (zorg)kennis. Mobiele apps lijken 

ondervertegenwoordigd, wellicht omdat dit soort ondernemingen niet door ons 

werden opgepikt 

Digitale gezondheidszorg (m-Health) en andere ‘slimme technologie’ VI 
Naast een veelvoud aan kleinere spelers investeren bedrijven als Apple, Google en 

Samsung sterk in de sector. Samsung heeft het ‘Digital Health Initiative’ gelanceerd 

om innovatie in mHealth technologie te stimuleren. Apple kwam met het Healt app 

en Healthkit platform, een virtueel service framework om gegevens uit te wisselen 

tussen patienten, zorgverleners en healthcare en wellness apps zoals de Fuelband 

van Nike. Google lanceerde het ‘Google Fit’ healthcare platform waarin gegevens van 

fitness devices en gezondheidszorg-gerelateerde apps aan elkaar worden gekoppeld. 

Daarnaast heeft Google een overeenkomst gesloten met Novartis om een ‘slimme 

contactlens’ te ontwikkelen die suikerwaardes meet in traanvocht en de gegevens 

draadloos doorstuurt naar een mobieltje. 

Andere markten binnen de digitale gezondheidszorg: afgezien van de markt 

voor smartphone technologie en gezondheid, zorgt het samenkomen van 

(bio)sensoren en ICT voor een veelvoud aan andere initiatieven met name op het 

gebied van monitoring. Veel van de Nederlandse mHealth bedrijven zijn binnen deze 

sectoren actief. Denk hierbij aan het tijdig vaststellen dat de blaas gevuld is bij 

patiënten met incontinentie, maar ook het volgen van de temperatuur tijdens het 

vervoer van (biotechnologische) medicijnen. 

 

Eurocept 

Confrerie Clinique 

Focus Cura 

DiaDerma 
Promedico, 

NetMedical Innospence 

PortaVita 

Pillbox4U 

Omzet en verwachtte groei van de markt 

De marktgrootte van de m-Health industrie wordt in 2015 geschat op USD 15 

miljard. Naar verwachting zal deze de komende zes jaar groeien met een CAGR 

van 40% 

Marktleiders Internationaal 

Vodafone, Qualcomm Life, Epocrates, Apple, Google, Samsung, CardioNet and 

Nike 

 

http://www.marketwatch.com/story/mobile-healthcare-market-mhealth-to-see-40-cagr-globally-for-next-6-years-2014-09-12-5203316
http://www.marketwatch.com/story/mobile-healthcare-market-mhealth-to-see-40-cagr-globally-for-next-6-years-2014-09-12-5203316
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De medical device industrie krijgt steeds strengere regelgeving, met name op het 

gebied van implantaten. Ook diagnostische producten en combinaties van een medicijn 

met een toedienings product zullen strenger worden gecontroleerd. 

Deze ontwikkeling wordt ingegeven door recente gebeurtenissen, zoals lekkende 

borstimplantaten, niet functionerende protheses en producten die uit de markt moesten 

worden genomen. Daarnaast is er de groeiende bijdrage van biotechnologische 

producten. Strengere regelgeving is een wereldwijde trend en naast de VS en EU 

verscherpen landen als India, Rusland en Canada het toezicht. 

Over het algemeen bereikten devices de Europese markt gemiddeld drie jaar eerder, 

onder meer dankzij de CE regelgeving die minder testen vraagt en minder tijdrovend is. 

Daar kan nu een eind aan komen omdat de voorwaarden voor het CE marking process 

verscherpt worden voor zowel implantaten als IVD’s. Ondermeer krijgen ‘notified 

bodies’ meer verantwoordelijkheid, en er komt meer toezicht op klinisch onderzoek dat 

aan strengere eisen van klinische bewijsvoering moet voldoen. Ook eHealth en software 

komen onder strengere regulering. 

De strengere regels hebben tot gevolg dat ontwikkelingstijd en kosten omhoog 

gaan, terwijl er groeiende onzekerheid is of een product de markt bereikt. De 

Amerikaanse regelgevers (FDA) lieten in 2013 bijvoorbeeld 44% minder devices toe tot 

de markt maar hebben in 2014 wel een versnelde toegangsprocedure ingesteld voor 

producten waaraan grote behoefte is en waarbij verder onderzoek na markttoegang een 

belangrijke rol speelt. 

Vergrijzing, chronische ziektes. Wereldwijd vergrijst de bevolking en stijgen de 

aantallen chronische (welvaart)ziektes. Het gevolg hiervan is dat er toenemende 

behoefte is aan medische technologie – niet alleen ondersteunend bij thuiszorg, maar 

ook op het gebied van diagnostiek en preventie van ziekte. Deze trend geldt zowel voor 

geïndustrialiseerde landen als opkomende economieën. 

Opkomst DNA- en stamcel technologie, en ICT. De medtech sector diversificeert in 

toenemende mate door opkomst van nieuwe technologie en het samenkomen van 

verschillende sectoren. Snelle vooruitgang op het gebied moleculaire biologie, stamcel 

onderzoek en biomaterialen hebben impact op de manier waarop implantaten gemaakt 

worden en diagnostiek wordt uitgevoerd. Hightech, zoals microfluidics en nanotech-

nologie hebben invloed op medische technologie binnen geneesmiddelenonderzoek en 

diagnostiek. ICT speelt een toenemende rol in beeldverwerking, opslag en analyse van 

de hoeveelheid data die gegenereerd wordt, mobiele gezondheidszorg en (thuis)zorg. 

Samen zorgen deze twee megatrends ervoor dat de toekomstige gezondheidszorg meer 

gedreven wordt door (mobiele)technologie en een meer persoonlijk karakter zal krijgen. 

Stijgende kosten van de zorg (zie volgende pagina) dragen er aan bij dat de nadruk 

verschuift van behandeling naar diagnostiek en preventie. 
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Strengere Regelgeving Megatrends 
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Als gevolg van strengere regelgeving en druk op de prijzen van devices en vergoeding,  

ontwikkelingen werden de kansen op financiering van nieuwe medtech bedrijven de 

afgelopen jaren steeds kleiner. In 2013 investeerden VC’s  USD 2,1 miljard in de 

medtech sector, een 17% afname ten opzichte van het jaar daarvoor (dat een 14% 

afname liet zien ten opzichte van 2011). 

Een bijkomende factor in de medtech sector was de afnemende M&A activiteit, 

waardoor er minder mogelijkheden waren voor een exit. De algemene trend was dat 

investeerders ook in de medtech sector de nadruk legden op verlaging van het risico. 

Het waren met name bedrijven in een laat stadium van hun ontwikkeling die 

investeringen ophaalden, terwijl starters en mid-stage bedrijven in de problemen 

kwamen.  

In 2014 lijkt een eind te komen aan deze trend. Hoewel het aantal deals daalde,  was 

sprake van meer dan 10% stijging aan VC investeringen in vroeg stadium medtech 

bedrijven. Deze ontwikkeling zette zich door in het tweede kwartaal, met een 8% 

toename ten opzichte van de drie maanden ervoor. Nieuwe spelers zoals Google 

Ventures betreden de markt en investeren in medtech bedrijven. Ook de R&D arm van 

Google, Google X, zette in op medtech door te investeren in een contactlens die glucose 

kan meten en nanotech robots voor diagnostiek. 

De interesse keert terug door het sterk verbeterde beursklimaat – niet alleen voor 

biotech ondernemingen maar ook voor device makers en producenten van 

diagnostische tests. 

De medische technologie sector kan niet los gezien worden van de biofarmaceutische 

industrie, waar de prijzen van nieuwe behandeling sterk onder druk staan. Er is sprake 

van een toenemend kritische houding van onder andere verzekeraars en patiënten en 

nadruk op effectiviteit en kostenefficiëntie van devices. 

Dit betekent dat vergoeding hoe langer hoe meer afhankelijk word van de vooruitgang 

van een nieuw product ten opzichte van bestaande behandelingen. Werkzaamheid is 

niet langer voldoende: kostenbesparing, of een belangrijke verbetering in de situatie 

voor de patiënt, is de norm. Daarmee is een balans tussen kosten en kwaliteit één van 

de meest belangrijke factoren geworden in het toekomstige succes van een medical 

device. 

De komende jaren wordt verwacht dat druk op de prijzen en vergoeding van medical 

devices zal groeien, terwijl kwaliteit en onderscheidend vermogen van toenemend 

belang zal worden. Net als in de biofarmaceutische industrie zal de invloed HTA (Health 

Technology Assessment) bij vergoedingen van medische technologie groeien. 
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finance.yahoo.com 

Financiering wordt minder moeilijk door aantrekkende beurs Effectiviteit en kosten-efficiëntie in de gezondheidszorg 

http://finance.yahoo.com/news/2-biotech-stocks-massive-increases-203024014.html
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Medical Device Industrie – Trends en Ontwikkelingen - III 

M&A transacties nemen toe in aantal en grootte 

In de medische technologie sector zijn overnames een stuk populairder dan in de biofarma-

ceutische industrie, en er ligt minder nadruk op het bouwen van allianties en licensering. Doordat 

de valuaties van kleinere ondernemingen steeg is de M&A activiteit met name de laatste jaren 

afgenomen - in 2013 zelfs met 44%. Nog geen jaar later is dat beeld volledig veranderd. 

In de eerste helft van 2014 werd duidelijk dat de top 5 medtech deals een stuk groter waren dan 

vergelijkbare deals in het jaar daarvoor. Ten opzichte van 2013 steeg het aantal deals met 39% 

en verzesvoudigde de waarde van de transacties naar USD 86 miljard. Alleen het aangekondigde 

samengaan al van Covidien en Medtronic vertegenwoordigde een deal waarde van USD 43 

miljard. Andere in het oog springende M&A transacties waren de overname van Biomet door 

Zimmer en de acquisitie van de Ortho Clinical diagnostiek afdeling van Johnson&Johnson door 

Carlyle. Voorbeelden van overnames in Nederland waren Nucletron door Elekta, Sapiens door 

Medtronic, TASS Technologies door Altran, en de overname van het Amerikaanse Volcano door 

Philips. 

Binnen de groeiende M&A activiteiten spelen twee subtrends een rol: inversie en divestering. 

Inversie deals zijn bedoeld om de 35% belasting die in de VS betaald moet worden te omzeilen. 

Amerikaanse bedrijven nemen buitenlandse ondernemingen over om een niet-Amerikaanse 

vestiging te krijgen en gebruik te maken van lagere belastingtarieven. Het Amerikaanse 

ministerie van financiën onderneemt stappen tegen inversie deals en wordt hierin gesteund door 

buitenlandse overheden, waardoor naar verwachting de rol van inversie in M&A in het komende 

jaar af zal nemen. 

Net als in de biofarmaceutische industrie leggen grotere medtech bedrijven focus aan in hun 

onderneming door divestering. Bedrijfsonderdelen of onderzoek programma’s die strategisch 

gezien niet meer tot kernactiviteiten behoren worden afgestoten, vaak in voorbereiding op een 

overname. Zo besloten zowel Abbott als Covidien hun farma afdeling af te stoten en verkocht 

Bayer de perifere vasculaire devices afdeling aan Boston Scientific. Philips maakte bekend de 

lichtafdeling te verkopen en te focussen op Health Technology, waarbij onder andere het 

cardiovasculaire imaging bedrijf Volcano werd overgenomen en informatica werd aangeduid als 

één van de speerpunten.  
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Conclusies Sectorverkenning Medische Technologie in Nederland 

Medische technologie (medtech) omvat alle systemen, procedures en devices die ontwikkeld zijn om gezondheidsproblemen op te lossen en de kwaliteit van leven te 

bevorderen. Medtech draagt onder andere bij aan het beheersen van de kosten door verbeterde (vroeg)diagnostiek, verkorte ziekenhuisopnames / behandeling thuis en 

verbetering van de kwaliteit van leven.  

De Nederlandse medtech sector is goed vertegenwoordigd in alle zes subsectoren die in dit rapport werden geïdentificeerd (implantaten & protheses, imaging, in vitro 

diagnostiek, medicijn toedieningstechnologie, geneesmiddelen ontwikkeling/productie en m-Health / ‘slimme technologie’). De sector bestaat met name uit MKB en 

universitaire spin-off bedrijven die gelokaliseerd zijn in één van de scienceparken die Nederland rijk is.  

Trends 2015 verdelen zich in zowel drijvende krachten als remmende factoren: 

• De kosten van gezondheidszorg stijgen wereldwijd ten gevolge van vergrijzing en toename van chronische ziektes. Dit geeft een belangrijke impuls aan de 

medtech sector doordat er toenemende behoefte is aan bijvoorbeeld ondersteuning bij thuiszorg, verbetering van diagnostiek / preventie van ziekte en het efficiënter 

inzetten van beschikbare en aankomende behandelingen 

• De sector wordt verder gestimuleerd door de opkomst van DNA/stamceltechnologie/biomaterialen, en een groeiende rol van ICT. Deze ontwikkelingen zorgen 

ervoor dat meerdere vakgebieden samenkomen in traditionele medtech sectoren. Hierdoor ontstaan bijvoorbeeld nieuwe productiemethoden voor implantaten en 

ontstaat nieuwe technologie voor diagnostiek. Tegelijkertijd speelt ICT een toenemende rol in beeldverwerking, opslag en analyse van de hoeveelheid data die 

gegenereerd wordt, mobiele gezondheidszorg en (thuis)zorg 

• Nederlandse medtech bedrijven maken goed gebruik van de nieuwe technologische mogelijkheden en zijn vaak actief op het snijvlak van meerdere hoog innovatieve 

subsectoren 

• Strengere Regelgeving. De controle neem toe binnen de medtech industrie, met name op het gebied van implantaten, diagnostische producten en combinaties van 

een medicijn met een toedieningsproduct. Strengere regelgeving wordt ingegeven door onder meer product recalls en de groeiende bijdrage van biotechnologische 

producten. De strengere regels hebben tot gevolg dat ontwikkelingstijd en kosten van medtech producten omhoog zullen gaan, terwijl er groeiende onzekerheid is of een 

product de markt bereikt 

• Kostenefficiëntie en vergoedingen: Er is een toenemend kritische houding en nadruk op effectiviteit en kostenefficiëntie van medische technologie, waarmee 

onderscheidend vermogen, kosten en kwaliteit bepalend zijn in het succes op de markt. Net als in de biofarmaceutische industrie zal de invloed HTA (Health Technology 

Assessment) bij vergoedingen groeien 

• Ondanks de druk op vergoeding en strengere regelgeving wordt venture capital financiering binnen de medtech minder moeilijk, ook voor vroeg stadium 

medtech bedrijven. De interesse keert terug door het sterk verbeterde beursklimaat voor lifescience en medtech ondernemingen. Deze trend gaat hand in hand met een 

toename in medtech M&A Transacties, zowel in aantal als in grootte. Binnen deze ontwikkeling speelt divestering een belangrijke rol doordat met name grotere 

medtech bedrijf reorganiseren en focus aanbrengen binnen strategische markten. Inversie deals zullen een mindere rol spelen doordat overheden actie ondernemen 

tegen dit soort transacties 
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