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1. Inleiding
Dit rapport is het resultaat van een onderzoek uitgevoerd in opdracht van de cel
internationalisering van de Provincie Vlaams-Brabant (samen met Flanders Investment & Trade
en KU Leuven) in de periode november 2014 tot maart 2015. Het onderzoek betreft een gapanalyse bij 25 bedrijven uit de ruime regio Leuven, die actief zijn in de waardeketens van
medische hulpmiddelen ("devices"), medische biotechnologie, of een combinatie van beide. In
het vervolg van het rapport spreken we gemakshalve van respectievelijk medtech, biotech en
combitech (zie 2.1.1 voor definities). De keuze van deze drie waardeketens of deelsectoren door
de opdrachtgever is enerzijds ingegeven door het onmiskenbare algemene belang van
economische activiteit rond gezondheid, en anderzijds door de sterke aanwezigheid van spelers
in het gezondheidsdomein binnen de regio als toonaangevende kenniseconomie.

Eén van de doelstellingen van een internationaliseringsbeleid van een regio is het aantrekken
van buitenlandse partijen (bedrijven, investeerders) om het lokale economische weefsel te
versterken en te laten groeien ("inward invest"). Daarbij worden typisch aan de partijen in
kwestie alle gunstige omgevingsfactoren van de regio gepresenteerd (economisch, politiek,
financieel, enz.) om hen te overtuigen om er zich te vestigen of er in te investeren. Via een gapanalyse kan een dergelijke benadering aangevuld worden vanuit een andere invalshoek: wat zijn
de noden binnen het lokale economische ecosysteem die precies door buitenlandse partijen
ingevuld zouden kunnen worden? Er wordt dus meteen vanuit een concrete behoeftenanalyse op
zoek gegaan naar een win-win op het vlak van elkaar aanvullende economische activiteit. De
buitenlandse partij ziet meteen concrete zakelijke kansen voor zijn aanbod, en de lokale partijen
worden geholpen en versterkt in hun eigen zakelijke activiteiten.

Het uitgevoerde onderzoek is op zich een stuk pionierswerk. Twee onderzoekers hebben er een
drietal manmaanden aan besteed in een periode van vijf maanden. Hoewel het bestek van het
onderzoek ([Bestek Gap Vl-Br 2014]) een uitstekend vertrekpunt vormde, waren er toch een
aantal stevige uitdagingen: de korte uitvoeringstijd, de gap-analyse zelf als vernieuwende
benadering, het meteen aanpakken van drie waardeketens of deelsectoren tegelijk (met daarbij
ook nog combitech als relatief onontgonnen terrein en "emerging market"), en het ontbreken van
kant-en-klaar bruikbare instrumenten voor de uitvoering van de gap-analyse. Anderzijds hebben
we met de 25 bevraagde bedrijven wel een vrij goed beeld gekregen van de onderzochte
deelsectoren in Vlaams-Brabant. Het algemene beeld is er een van een sterk ontwikkeld
ecosysteem in de medtech/biotech/combitech, dat tegelijk via zijn noden ook vragende partij is
voor verdere uitbreiding via een gefocuste internationalisatiestrategie.

Geert Adriaens (Adrilenco) & Frederik Horemans (DSP Valley), mei 2015
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2. Context
2.1

De markt van medtech, biotech en combitech

2.1.1

Definitie medtech, biotech, combitech

Onder "medtech" (vaak ook "medical devices" genoemd) verstaan we het volgende: fysische,
mechanische of elektronische hulpmiddelen (instrumenten en apparaten – buiten het lichaam of
in het lichaam), of software-toepassingen (medische beeld- en dataverwerking, ehealth) die
gebruikt worden in de gezondheidszorg voor preventie, diagnose (in-vitro en in-vivo),
monitoring, of therapie van medische aandoeningen.

Onder "biotech" verstaan we alle biologische en biochemische producten voor zowel
therapeutische als diagnostische doeleinden in een medische context. Het gaat om "small active
compound" geneesmiddelen, biologics (bloed, bloedcomponenten, vaccins, gentherapie,
(stam)celtherapie, recombinante eiwitten...) en moleculaire diagnostische hulpmiddelen.

Onder "combitech" verstaan we oplossingen die onderdelen van medtech en biotech
combineren, waarbij het uiteindelijke product een aanzienlijke toegevoegde waarde biedt voor
de gezondheidszorg. Onder de combitech zien we voornamelijk twee types van productgroepen:
de "combination products" en de "in-vitro diagnostics" (IVD):
•

De combination products maken vooral gebruik van het medtech gedeelte als drager of
mechanisme om een geneesmiddel of biologic te helpen aanbrengen. Enkele
voorbeelden zijn: insuline-injectiepennen, gedoseerde inhalatoren, drug-eluting stents
(stents bekleed met een geneesmiddel dat littekenvorming tegengaat), drug-eluting
patches enz. Als we naar meer “geavanceerde” combination products kijken, dan gaat
het om ingewikkeldere producten waar typisch ook geavanceerde elektronica bij komt
kijken, zoals slimme pillen die zijn uitgerust met een microchip, of drug carriers die
medicijnen gedoseerd kunnen vrijlaten in het lichaam.

•

De IVD-oplossingen maken naast biotech en medtech ook gebruik van andere
disciplines die een belangrijke rol spelen (bv. microfluidica, chemische processen,
optica). Onder IVD-oplossingen waar we in de gap-analyse op focussen verstaan we
bijvoorbeeld: small integrated molecular labs, biosensoren, companion diagnostics,
point-of-care (POC) devices, zelftesten, biochips, labs-on-chip, enz.

Wat combitech betreft, lag de focus van de gap-analyse met name op de meest geavanceerde
combination products als opkomende markt (minder op de klassieke combination products en de
pure klinische-labtesten die ook deel uitmaken van IVD).
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2.1.2

Wereldwijde markt medtech, biotech, combitech

Om de onderzochte bedrijven van de gap-analyse te situeren binnen hun (deel)markt(en), is het
goed naar een aantal recente kerncijfers te kijken van de wereldwijde, Europese en lokale
(Belgische/Vlaamse) activiteit rond medtech, biotech en combitech. We wijzen er daarbij
meteen op dat het niet evident is de drie segmenten zuiver apart te bekijken. Biotech-producten
worden vaak samengenomen met farmaceutische producten, en combitech zit deels onder
medtech, deels onder bio(farma). Het gaat er in dit rapport echter niet om om die markten in
detail te bekijken, maar om een algemeen beeld te schetsen.
Medtech wereldmarkt
[EvaluateMedtech 2014] schat de wereldwijde markt voor medtech in 2013 op 364 miljard $
(325 miljard €), en voorspelt een samengesteld groeipercentage van 5% tot 2020, waar de totale
markt 513 miljard $ (458 miljard €) zal bedragen. Ze zien daarbij volgende verdeling over de
verschillende deelmarkten van medtech (met in-vitro diagnostiek als grootste):

Biotech wereldmarkt
[EvaluatePharma 2014] schat de wereldwijde markt voor geneesmiddelen (klassieke farma en
biotech samen) in 2013 op 717 miljard $ (640 miljard €), en voorspelt een samengesteld
groeipercentage van 5,1% tot 2020, waar de totale markt iets meer dan 1 biljoen1 $ (893 miljard
€) zal bedragen. Deze markt is in absolute cijfers dus meer dan 2 maal zo groot als die van de
medtech. Wat de verhouding klassieke farma versus biotech betreft (de tweede grafiek
1

1000 miljard

Gap-analyse Vlaams-Brabant

© Provincie Vlaams-Brabant, FIT & KU Leuven 2014-2015

5/49

verderop): die gaat van 78%/22% in 2013 naar 73%/27% in 2020, wat betekent dat het aandeel
klassiek farma geleidelijk daalt en het aandeel biotech geleidelijk toeneemt.

Als we beide cijfers samennemen (medtech en farma/biotech) krijgen we voor 2014 een
voorspelde totale medtech/biotech/combitech markt van al meer dan 1 biljoen €.
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2.1.3 Europese markt medtech, biotech, combitech
[MedtechEurope 2013] raamt de Europese medtech-markt op 100 miljard € (tussen de 25 en de
30% van de wereldmarkt), de tweede grootste markt na de VS met rond de 40%. Binnen Europa is
Duitsland de grootste markt met bijna 30%; België vertegenwoordigt 3% van de Europese
medtech-markt. Qua tewerkstelling gaat het in Europa om 575.000 medtech-medewerkers (ook
hier het leeuwendeel in Duitsland), met een geschatte 16.000 medewerkers in België.
Qua aantal bedrijven in medtech, zijn er een 25.000 actief in Europa (de meeste in Duitsland),
waarvan 95% KMO's (minder dan 250 medewerkers). De meerderheid van die KMO's stelt dan
weer minder dan 50 mensen tewerk (en zijn dus kleine bedrijven).

[EvaluatePharma 2014] schat het Europese aandeel in de biofarma voor 2013 op 126 miljard $
(112 miljard €)2; als biotech daar tussen de 20 en de 30% van inneemt gaat het om een Europese
biotech-markt van tussen de 25 en de 30 miljard €.
Europa vertegenwoordigt zowat 17% van de wereldmarkt in biofarma, dus procentueel maar half
zoveel als in de medtech. Net zoals voor medtech bekleedt het de tweede plaats na de VS, dat ruim
leidt met bijna 30% van de markt.

2

Hoewel ze hier enkel de 20 grootste (bio)farma bedrijven nemen, wordt hiermee zo goed als de hele markt
afgedekt.
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Volgens [MedtechEurope 2013] zijn in de (bio)farma-industrie naar schatting 675.000 mensen
werkzaam in Europa (dus 100.000 meer dan in de medtech).

2.1.4 Belgische en Vlaamse markt medtech, biotech, combitech
Medtech in België en Vlaanderen
[Unamec 2010] geeft een overzicht van de activiteit in België rond medische hulpmiddelen
(distributie, productie en diensten) op basis van NACEBEL-codes en jaarrekeningen 20093. Ze
hebben daarbij 259 bedrijven geïdentificeerd (64% kleine4 en 36% grote ondernemingen),
waarvan 187 in Vlaanderen. Qua verdeling over de provincies is het voor de gap-analyse
interessant om weten dat er 74 bedrijven in Vlaams-Brabant liggen (meteen het hoogste aantal van
alle provincies); Antwerpen telt er 45, Oost-Vlaanderen 33, en Limburg 17 (deze cijfers ter
aanvulling, omdat we ook enkele bedrijven in Antwerpen, Oost-Vlaanderen en Limburg bevraagd
hebben).
De totale omzet van alle onderzochte medtech-bedrijven bedroeg in 2009 ongeveer 6,5 miljard €
(+5% t.o.v. 2008). Ze stelden samen ongeveer 15.000 mensen tewerk (ook +4% t.o.v. 2008); dit
aantal komt redelijk overeen met de 16.000 geschatte medewerkers uit [MedtechEurope 2013].

[GENEESS 2015] geeft een overzicht met een enigszins andere invalshoek, op basis van cijfers
van 2011 (enkel aantallen bedrijven en omzet, geen aantallen medewerkers). Via de TrendsTop is
het sectorklassement "medische en farmaceutische apparatuur en uitrusting" in kaart gebracht.
Daarbij werd een totale omzet van 4,7 miljard € geteld in een 1100-tal Belgische bedrijven,
waarvan het grootste deel (bijna 700) in Vlaanderen. Voor het aandeel van de Vlaamse bedrijven
betreft het weer voor 90% kleine bedrijven (<10MEUR omzet).

3

Navraag bij Unamec (maart 2015) heeft uitgewezen dat er geen recentere gegevens beschikbaar zijn.
"Kleine onderneming" wordt door [Unamec 2010] gedefinieerd als: minder dan 50 VTE of minder dan
7.3MEUR omzet of minder dan 3,65MEUR balanstotaal.

4
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Een verdere verfijning van het type bedrijven op basis van een eigen classificatie (enkel
Vlaanderen) en hun respectieve omzet levert dan weer het volgende beeld op:

In de benadering van het GENEESS-project vertegenwoordigen de pure medtech-bedrijven 7%
van het totaal aantal Vlaamse bedrijven (dus een 80-tal bedrijven), maar ze zijn wel goed voor het
grootste aandeel van de omzet (41%). Overigens hanteert GENEESS hier een veel striktere
definitie van medtech dan de definitie die we in deze gap-analyse hanteren, waarbij andere
deelsectoren (zoals orthopedische ondersteuning en medische groothandel) ook meegenomen
worden in de definitie van de wereldwijde en Europese cijfers.
Een diepergaande vergelijking van de cijfers van [Unamec 2010] en [GENEESS 2015] zou ons te
ver leiden, maar er mag redelijkerwijs aangenomen worden dat Vlaanderen toch voor medtech in
ruimere zin zeker een 300 à 400 bedrijven telt.
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Biotech in België en Vlaanderen
Wat biotech betreft, vermelden we hier zowel cijfers uit de farma als uit de biotech, omdat ook de
wereldwijde en Europese cijfers vaak farma en biotech combineren.
[Pharma.be 2014] schat de totale Belgische farma-markt op 4,5 miljard € (3% van de totale
Europese markt). Er zijn bijna 33.000 mensen actief in de sector (met in 2011 5.700 mensen in
R&D); die 33.000 vertegenwoordigen een 4,5% van de Europese tewerkstelling, en de 5.700 iets
meer dan 3% van de R&D-tewerkstelling in Europa. [FIT 2015] vermeldt ook nog dat de
onderzoeksinvesteringen in de farma-industrie in België tussen de 2,3 en 2,5 miljard € bedragen.
Verder verdient het nog vermelding dat België 5% van de top-100 geneesmiddelen ontwikkelt, en
het in 2012 voor meer dan 36 miljard € aan farmaceutische producten exporteerde.
[FIT 2015]5 geeft een beeld van wat ze de "life sciences" sector noemen, waarbij ze ook
inzoomen op biotech. De Vlaamse life sciences markt wordt geschat op 1,9 miljard € (toch goed
voor 6 à 7% van de geschatte Europese biotech-markt). Vlaanderen telt zowat 255 bedrijven met
biotech-activiteiten, goed voor 15.000 werknemers. Van die 255 bedrijven zijn er 119 met R&Dactiviteiten, waarvan 70 in ons deeldomein van de medische biotech. Qua R&D-investeringen
staat de biotech-industrie in Vlaanderen op een stevige derde plaats.
Geografische spreiding in Vlaanderen
Tot slot geven we nog even een beeld van de geografische spreiding van de Vlaamse bedrijven
actief in medtech, biotech en combitech, omdat dit ook laat zien dat er in het te onderzoeken
gebied van de gap-analyse (een cirkel met een straal van 50 kilometer rond Leuven) wel degelijk
een vrij grote concentratie van deze bedrijven aanwezig is.
Voor de medtech bedrijven bevat [GENEESS 2015] een kaart met de spreiding van een 40-tal
relevante bedrijven over heel Vlaanderen. Er is een concentratie van bedrijven rond de as LeuvenAntwerpen (over Mechelen), met ten oosten ook een concentratie rond Hasselt, en ten westen een
wat verspreider landschap.

Bron: [GENEESS 2015]
5

Er zijn vergelijkbare cijfers te vinden op de site van FlandersBio, maar de cijfers van [FIT 2015] lijken ons iets
meer up-to-date.
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Voor de biotech/combitech laat de Life Sciences Map op de site van FlandersBio een concentratie
zien rond de centrale as Brussel-Antwerpen, geflankeerd door Gent en Leuven respectievelijk ten
westen en ten oosten als biotech-concentratoren.

Bron: FlandersBio site 2015 (Life Sciences Map)
Als beide kaarten gecombineerd worden is er wat betreft het te onderzoeken gebied voor de gapanalyse een duidelijk concentratie aan bedrijven in de driehoek Leuven-Brussel-Antwerpen. In
sectie 3. komen we terug op de selectie van de onderzochte bedrijven, die zich grotendeels ook
binnen deze driehoek bevinden.

2.2

De waardeketens van medtech, biotech en combitech

Alvorens de gap-vragenlijst op te stellen, is er aan de hand van waardeketen-onderzoek getracht
zoveel mogelijke aspecten met betrekking tot de medtech, biotech en combitech af te dekken.
Hiertoe hebben we ons gebaseerd op verschillende bronnen (zie verderop) en eigen inzichten. Ook
doorheen de bevraging zijn de waardeketens telkens aangevuld met nieuwe elementen. Deze
waardeketens fungeren op die manier als kapstok bij de bevraging. Ook is het aan de hand van de
waardeketens mogelijk om later de juiste actoren in kaart te brengen en de verschillende types
gaps in de bevraging aan bod te laten komen.
De waardeketens zijn steeds zo opgesteld dat ze resulteren in een afgewerkt product of oplossing
ten dienste van de gezondheidszorg. Elke individuele schakel in de keten biedt een toegevoegde
waarde hetzij op technologisch vlak hetzij op het vlak van validatie en valorisatie van het de
uiteindelijke eindoplossing.
De opgestelde waardeketens voor medtech, biotech en combitech doorlopen globaal gezien een
aantal erg gelijkaardige fases, zoals weergegeven in de figuur op de volgende pagina. Elke
waardeketen start vanaf een onderzoeksfase die leidt tot een mogelijke oplossing. In de

Gap-analyse Vlaams-Brabant

© Provincie Vlaams-Brabant, FIT & KU Leuven 2014-2015

11/49

preklinische fase worden er testen gedaan rond de medische effectiviteit en de veiligheid van de
gevonden oplossing. Indien dit succesvol is, wordt er overgegaan tot klinische studies met echte
patiënten om de oplossing verder te valideren en te valoriseren zodat ze uiteindelijk goedgekeurd
kan worden door de bevoegde instanties en op de markt kan komen. Deze verschillende fases in de
waardeketen worden naar gelang de grootte van het bedrijf ofwel helemaal “inhouse” doorlopen
ofwel worden er gespecialiseerde service providers ingeschakeld die expertise hebben in bepaalde
fases van de waardeketen. Het correct doorlopen van al deze fases kan enkel slagen als de business
support over de gehele waardeketen optimaal is, vandaar dat bedrijfsondersteunende processen erg
belangrijk zijn. Deze processen zijn voor de drie waardeketens dan ook dezelfde: HR
management, financieel management, financiële investeringen, intellectual property, infrastructuur
en ICT ondersteuning. Deze eenvoudige waardeketen vormt in wezen de essentie van hoe een
oplossing in de gezondheidszorg van idee tot product op de markt komt.

Het spreekt voor zich dat er ook heel wat verschillen zijn tussen de drie waardeketens onderling
op basis van de aard van activiteiten. In de volgende paragrafen zal dieper ingegaan worden op de
drie waardeketens afzonderlijk. In deze studie willen we aan de hand van de drie waardeketens
zowel de productbedrijven als de gespecialiseerde service providers aan bod laten komen om een
zo volledig mogelijk beeld te krijgen over de drie sectoren met hun verschillende noden en
lacunes. Er zijn daartoe verschillende bronnen6 gebruikt om de gedetailleerde waardeketens op te
stellen.

2.2.1 De medtech-waardeketen
De medtech-waardeketen start vanuit een idee of concept voor een mogelijke oplossing van een
medisch probleem of vraagstuk. Medtech-oplossingen waar wij op focussen zijn fysieke devices
of softwaretoepassingen voor therapeutische of diagnostische doeleinden. Om zulke oplossingen
te ontwikkelen zijn bepaalde materialen en componenten nodig om tot een prototype te komen dat
getest kan worden op zijn medische effectiviteit. Het testen gebeurt tijdens de preklinische fase
waar zowel het technische aspect van het prototype getest wordt, alsook proefdiertesten worden
uitgevoerd om de medische effectiviteit en de veiligheid na te gaan. Op die manier kunnen de
specificaties worden bijgesteld met een werkend medtech-product als resultaat. Vervolgens zal de
classificatie van het medtech-product worden vastgesteld op basis van het patiënten-risico dat
ermee gepaard gaat. Enkel een klasse 3 medtech-product vereist een klinische studie. Een klasse 2
device kan door middel van een 510(k) exempt versneld worden goedgekeurd op basis van de
eerdere goedkeuring van sterk gelijkaardige producten. Een klasse 1 device behoeft geen verdere
6

[FDA website], [Value Chain Biotech 2004], [Pharma Value Chain], [Pfizer], [Life Science Business Models],
[Companion diagnostics 2014], [Medtech supply chains 2014], [Drug delivery technologies 2014], [Holistic
Decision Support], [Drug-device Combination Products 2014].
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klinische studies. Het valt op te merken dat we in onze waardeketen het goedkeuringsproces van
de FDA7 voor de Amerikaanse markt volgen. Voor de Europese markt is een gelijkaardig
goedkeuringsproces vereist, wat leidt tot een CE-markering voor verkoop in Europa. Het zou ons
binnen de scope van deze studie te ver brengen om dieper in te gaan op het regulatoire aspect maar
het is zeker een erg belangrijke schakel in de waardeketen. Vanaf het moment dat het medtechproduct is goedgekeurd kan het in massa geproduceerd, verdeeld en verkocht worden. Eens op de
markt is het ook belangrijk dat er controle op de veiligheid blijft bestaan en dat ook de productie
wordt opgevolgd en gecontroleerd.

Belangrijk is dat naast het producteigenaar-bedrijf ook verschillende bedrijven diensten leveren
om alle stappen en processen in de ontwikkeling van een medtech-product zo optimaal mogelijk te
laten verlopen.
Zo zijn er bedrijven die hoofdzakelijk de materialen en componenten maken en/of aanleveren
(halfgeleiders, PCBs, microchips, hardware design, MEMS, actuatoren, micromotoren, software,
product design…). Ook zijn er bedrijven die zich specialiseren in het integreren van de
verschillende componenten en materialen tot een prototype (systeem-integratoren). In de
prototypefase is het de bedoeling om mogelijke verbeteringen en aanpassingen door te voeren ten
gunste van het uiteindelijke medtech-product. Eens het medtech-product is doorontwikkeld en
voldoet aan de specificaties kan het in massa geproduceerd worden. De massaproductie gebeurt
vaak door gespecialiseerde bedrijven die zich hier op toeleggen. Andere diensten zijn te vinden in
het preklinische luik en de klinische studies waarbij vaak een beroep wordt gedaan op externe
partijen, clinical research organisations (CRO) genaamd die zorgen dat alle testen en documenten
volgens de gekozen regels worden uitgevoerd en opgesteld. Zij zijn ook de link tussen de clinici
en de bedrijven. Verder zijn er bedrijven betrokken die zich bezighouden met het pure regulatoire
aspect en zorgen dat alle documenten en procedures juist worden doorlopen.

Naast de goedkeuring tot een veilig en effectief medtech-product is ook de terugbetaling erg
belangrijk. Vermits dit per land anders geregeld wordt, is hier ook expertise voor nodig op
nationaal vlak. Distributie/logistiek en vertegenwoordiging van het medtech-product zijn ook erg
belangrijk om het succesvol te kunnen verkopen. Hiervoor zijn er gespecialiseerde firma’s die met
een wereldwijd distributienetwerk het medtech-product kunnen verdelen.

In deze studie is het dan ook de bedoeling om zowel de eindproduct-bedrijven als de service
providers te bevragen naar hun noden en lacunes om op die manier de hele waardeketen met zijn
verschillende stakeholders aan bod te laten komen.

7

(U.S.) Food & Drug Administration
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2.2.2 De biotech-waardeketen
Naar analogie met de medtech-waardeketen start de biotech-waardeketen ook vanuit een medisch
probleem waarvoor een biotech-oplossing wordt ontwikkeld. De biotech-oplossingen waar wij ons
op focussen in deze studie zijn biologische of biochemische producten die gebruikt worden als
therapie (medicijnen) of in de diagnostiek (in zogenaamde "assays" of test-/analysekits).
Er zijn twee grote fases te onderscheiden in de ontwikkeling van een biotech-product:
1. Discovery phase: Deze biotech-producten worden zo ontworpen om het juiste target (een
bepaald celtype, enzymen, celreceptoren…) te binden, te vernietigen, te stimuleren of te
blokkeren. Hiervoor is er een grondige kennis nodig van welke targets gelinkt zijn met een
bepaald ziektebeeld. Eenmaal het target geïdentificeerd is, kan er overgegaan worden tot
het zoeken van een geschikte actieve stof, de lead genaamd. Aan de hand van verschillende
testen wordt een hele bibliotheek van mogelijke kandidaat-leads gescreend op hun
effectiviteit. Als er een geschikte lead gevonden wordt, kan deze chemisch worden
geoptimaliseerd om het gewenste effect te versterken, stabieler te maken of neveneffecten
uit te sluiten. Het biotech-product zal in de preklinische fase verschillende proefdiertesten
doorlopen rond veiligheid, effectiviteit, farmacokinetiek, enz.
2. Implementation phase: Als de preklinische testen succesvol zijn worden de klinische
studies opgestart (fase 1, fase 2 en ten slotte fase 3). Met de resultaten van deze studies en
testen kan het biotech-product geregistreerd worden door FDA voor de Amerikaanse markt
en/of door EMA8 voor de Europese markt. Het is dan klaar voor massaproductie en kan
verdeeld en verkocht worden. Uiteraard zal de veiligheid van het biotech-product in de
markt ook worden gecontroleerd vermits er altijd nog onvoorziene neveneffecten kunnen
optreden.
Zoals in de medtech-waardeketen zijn er naast de producteigenaar-bedrijven in de biotechwaardeketen ook verschillende dienstenleveranciers betrokken die erg belangrijk zijn. Met name
de producenten en verdelers van het ruwe materiaal en de grondstoffen zijn erg belangrijk. Een
goede logistiek, infrastructuur en goede kwaliteit van de grondstoffen is een must voor de biotechsector. Wat we doorheen de bevraging hebben geleerd is dat in de ontwikkeling van een biotechproduct het luik rond “chemistry, manufacturing and control” (CMC) erg belangrijk is. Deze CMC
diensten moeten reeds vroeg in de waardeketen worden opgenomen en zijn doorheen het traject tot
uiteindelijk biotech-product noodzakelijk. CMC diensten zijn vooral belangrijk voor de formulatie
van het biotech-product, de optimalisatie van de productie met het oog op massaproductie, het
stabiliteitsonderzoek en aspecten rond verpakking. Verder wordt er ook een beroep gedaan op
“contract research organisations” (CRO's) die de klinische studies ondersteunen. Ook het in orde
brengen van de terugbetaling is een nationale aangelegenheid en hiervoor kan er ook gewerkt
worden met experten.
Deze beschrijving geeft kort weer hoe wij de biotech-waardeketen hebben opgevat. Voor deze
studie is het voornamelijk van belang dat we zoveel mogelijk stakeholders die betrokken zijn in de
ontwikkeling van een biotech-product kunnen ophangen aan deze waardeketen. Het zou ons echter
te ver leiden binnen de scope van deze studie om te diep in te gaan op elke schakel van de
waardeketen.

8

European Medicines Agency
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2.2.3

De combitech-waardeketen

Volgens de definitie van combitech (paragraaf 2.1.1) is er voor de ontwikkeling van een
combitech-product inbreng van componenten nodig van zowel de medtech als de biotech. De
combinatie van deze domeinen maakt het mogelijk producten te ontwikkelen met een toegevoegde
waarde ten dienste van de gezondheidszorg. Als we globaal naar de combitech-waardeketen kijken
dan zien we een grote gelijkenis met de medtech- en de biotech-waardeketens.

We kunnen twee groepen onderscheiden van combitech-producten die elk hun aparte
reguleringsaspecten hebben. Deze twee groepen zijn de combination products en de IVD9producten. In deze studie wordt er vooral gefocust op de geavanceerde combination products
zoals slimme pillen uitgerust met elektronica en de nieuwe innovaties binnen de IVD markt zoals
POC10-devices, selftests, biochips…

Vermits onze focus binnen de combitech een zeer innovatieve en opkomende markt betreft, zijn er
in dit domein nog niet heel veel concrete producten op de markt in vergelijking met de pure
medtech/biotech-sectoren en de klassieke combination products (drug eluting stents, drug eluting
patches, inhalatoren, enz.). Momenteel zijn de meeste bedrijven ook niet puur te classificeren als
combitech-bedrijf maar zijn het eerder bedrijven actief in ofwel medtech of biotech en waarbij ze
componenten of diensten leveren voor de ontwikkeling van een combitech-product. In het licht
van deze studie kunnen we bv. Biocartis één van de eerste echte combitech-bedrijven noemen.

9

In-Vitro Diagnostics
Point-Of-Care

10

Gap-analyse Vlaams-Brabant

© Provincie Vlaams-Brabant, FIT & KU Leuven 2014-2015

17/49

Gap-analyse Vlaams-Brabant

© Provincie Vlaams-Brabant, FIT & KU Leuven 2014-2015

18/49

3. Methodologie van het onderzoek
3.1

De geselecteerde bedrijven

De kerntaak van de gap-analyse was het uitvoeren van een bevraging bij een zo representatief
mogelijke groep van bedrijven uit de drie waardeketens, geografisch gesitueerd in een gebied
met een straal van 50 kilometer rond Leuven (zie kaart).

De te onderzoeken regio voor de gap-analyse: een gebied met een straal van 50 km rond Leuven

Op basis van een aantal relevante sectoroverzichten (bv. [Belgian Biotech 2011]), databanken
met bedrijfslijsten (ihb van DSP Valley en FlandersBio) en ervaringen met eerdere
bevragingen11 bij dezelfde doelgroepen is uiteindelijk een representatieve set van 25 bedrijven
geselecteerd voor bevraging. Ze liggen vooral op de as Leuven-Antwerpen, waarbij de
omgeving van Brussel in dit onderzoek niet meegenomen is.

Dit is de lijst met de bevraagde bedrijven, waarbij ook aangegeven is in welke waardeketen(s)
ze actief zijn. Aangezien sommige bedrijven effectief in meerdere waardeketens actief zijn,
hebben we op die manier 18 bedrijven actief in medtech, 12 actief in biotech en 11 actief in
combitech.

11

DSP Valley en FlandersBio hebben samen met imec in de periode 2012-2013 een enquête uitgevoerd bij een
30-tal metech/biotech/combitech bedrijven in heel Vlaanderen rond het thema "nanotechnologies for health" (zie
[Nano4Health 2013]). In de context van het nog lopende GENEESS-project zijn DSP Valley en imec ook bezig
met een bevraging (tot hiertoe bij een 45-tal medtech bedrijven in Vlaanderen, zie [GENEESS 2015]). Beide
bevragingen zijn op zich geen gefocuste gap-analyses met internationale insteek, maar vormen wel interessant
achtergrondmateriaal.
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Bevraagde bedrijven

Locatie

ANSEM

Haasrode

BIOCARTIS

Mechelen

COCHLEAR TECHNOLOGY CENTRE EUROPE

Mechelen

x

COMATE / MEDENVISION

Leuven

x

ESATURNUS

Haasrode

x

GALAPAGOS

Mechelen

ICOMETRIX

Heverlee

x

ICSENSE

Heverlee

x

JANSSEN

Beerse

MEDANEX

Diest

MULTIPLICOM

Niel

NXP SEMICONDUCTORS BELGIUM

Haasrode

x

PEIRA

Turnhout

x

PEPRIC

Heverlee

x

QCARE

Diepenbeek

x

REGENESYS

Heverlee

x

REMYND

Heverlee

x

TECMORE

Diest

x

THERASOLVE

Diepenbeek

x

THROMBOGENICS

Heverlee

UGENTEC

Hasselt

x

VERHAERT NEW PRODUCTS & SERVICES

Kruibeke

x

VO Patents

Heverlee

x

x

x

VWR

Haasrode

x

x

x

ZENSO

Heverlee

x
12

11

Totaal per waardeketen
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Medtech Biotech Combitech
x
x

x

x

x

x
x

x

x

x

x

x
x

x

x

x
x

18

x
x
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3.2

De vragenlijst

De grootste uitdaging van de gap-analyse was het opstellen van één vragenlijst over de drie
waardeketens heen, waarmee alle aspecten van de bedrijfsvoering aan bod komen die aanleiding
geven tot bepaalde gaps of noden die lokaal ingevuld kunnen worden door aan te trekken
internationale partijen. Die aspecten zijn dan zowel algemeen als specifiek voor de
waardeketen(s) in kwestie.

[Bestek Gap Vl-Br 2014] bevat op zich al een uitgebreide lijst van mogelijke gaps (bv.
kennisgap, technologiegap, kapitaalgap, infrastructuurgap, valorisatiegap, netwerkgap) waarop
de vragenlijst deels gebaseerd is. Andere bronnen die het medtech- en biotech-landschap in
Vlaanderen in beeld brengen, behandelen ook vergelijkbare gaps en noden, zonder dat er
specifiek gekeken wordt naar de manier om die met lokale vertegenwoordiging van
internationale spelers in te vullen (zie bv. [Witboek Life Sciences 2006], [Vlaanderen
translationeel 2008], [Verdonck Medtech 2014]). Het gaat hier ook vaak om lokale
omgevingsfactoren die voor verdere verbetering vatbaar zijn, zoals het fiscale klimaat, het
subsidieklimaat, de loonlasten, aspecten van lokale wetgeving en regelgeving, regionale
versnippering, stroefheid van het terugbetalingsbeleid in de gezondheidszorg, enz. Hoewel het
niet de bedoeling was van de gap-analyse om deze factoren te bevragen, was het te verwachten
dat de bevraagde bedrijven die factoren toch zouden vermelden. Uiteraard hebben we daar ook
rekening mee gehouden, en waar relevant, zijn die ook mee in het resultatenoverzicht
opgenomen. Het is één zaak om bedrijven te overtuigen om zich op basis van geïdentificeerde
lokale gaps in een regio te komen vestigen, het is een andere zaak om dan het optimale klimaat
te garanderen om tot een duurzame lokale aanwezigheid te komen.

De definitieve vragenlijst is te vinden als Annex 1 bij dit rapport. Ze beslaat 10 pagina's, en
bestaat grosso modo uit twee delen. Het eerste deel (4 pagina's) peilt naar een meer
gedetailleerde positionering van het bedrijf binnen de waardeketens (bv. details over producten
en diensten, en over klantendoelgroepen) en probeert ook een aantal cijfers ("indicatoren") te
verzamelen (bv. omzet, R&D-intensiteit, kapitaalstructuur, aantal lokale en internationale
kenniswerkers en hun achtergrond, aantal en type internationale samenwerkingsverbanden). Het
tweede deel (6 pagina's) bevat dan de bevraging van mogelijke gaps, startend met een open
vraag naar de meest prangende behoeften (zowel algemeen als vanuit internationaal perspectief,
en zowel vandaag als over vijf jaar), en daarna via een 20-tal statements inzoomend op
mogelijke (deel)gaps. Daarbij zijn de statements bewust zo geformuleerd dat ze de
geïnterviewde meteen doen nadenken over het internationale aspect van de mogelijke gap, door
te suggereren dat er een lokaal probleem is dat internationaal opgelost zou kunnen worden. Een
paar voorbeelden: "We kunnen lokaal niet de nodige kennis vinden die we zouden willen
inkopen of verwerven", of "We vinden lokaal niet de nodige infrastructuur of apparatuur die
we nodig hebben voor onze producten of diensten".
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Bij alle vragen zijn telkens de drie waardeketens (medtech/biotech/combitech) opgenomen in
drie kolommen, met hun specifieke karakteristieken gelinkt aan de vraag.
De vragenlijst eindigt ook met als laatste vraag of er nog zaken zijn die niet aan bod gekomen
zijn, maar bij zowat alle bevragingen heeft niemand daar nog iets toegevoegd, wat op zich een
indicatie is dat de lijst volledig is qua bevraagde potentiële gaps.

De vragenlijst heeft een 20-tal kleinere iteraties ondergaan op basis van de individuele bevragingen,
waarbij het bevraagde bedrijf bijvoorbeeld nog een extra toekomsttrend, een extra type
medewerkersprofiel, een extra klantendoelgroep of een extra kwaliteitssysteem had die nog niet in
de lijst waren opgenomen. Op die manier kan de finale versie ook zeer volledig genoemd worden.

We geven hier tot slot alvast mee dat de interviews gemiddeld 2 uur in beslag genomen hebben,
waarbij de bedrijven zeer open en uitvoerig over hun business en hun noden gepraat hebben
(zonder dat daar heel veel extra stimulans voor nodig was vanuit de interviewers). Enkele keren
is een lichte bezorgdheid rond confidentialiteit geuit, maar het antwoord dat alle informatie
geanonimiseerd verwerkt zou worden werd daarbij als voldoende aanvaard; de perceptie was
ook dat de interviewers als voldoende "neutraal" overkwamen. Wij hebben trouwens ook in de
resultaatverwerking nergens een expliciete verwijzing opgenomen naar de exacte herkomst van
de antwoorden.
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4. Resultaten van het onderzoek
4.1 Het verzamelde cijfermateriaal (indicatoren)
Zoals eerder vermeld, hebben we voor de identificatie van de bevraagde bedrijven in cijfers,
een aantal indicatoren bevraagd: omzet, R&D-intensiteit, kapitaalstructuur, aantal
medewerkers, aantal kenniswerkers (en hun achtergrond), aantal buitenlandse kenniswerkers,
aantal buitenlandse managers, aantal internationale samenwerkingsverbanden (en met wie).
Aangezien het onderzoek regionaal beperkt was tot Vlaams-Brabant, zijn er weinig algemene
"conclusies" te verbinden aan het verzamelde cijfermateriaal. Bovendien lag de focus van de
bevraging op de gap-analyse, en niet op het verzamelen van cijfermateriaal. We geven hier toch
enkele algemene beschouwingen en bedenkingen mee rond de cijfergegevens.

Omzet
Wat omzet betreft is gebleken dat dit altijd weer een moeilijk te bepalen parameter blijft. We
hebben in sectie 2.1.4 over de Belgische/Vlaamse markt het onderzoek van [Unamec 2010] en
[GENEESS 2015] vermeld, waarbij typisch gekeken wordt naar cijfers van gepubliceerde
jaarrekeningen. Tijdens de bevraging is echter duidelijk geworden dat een precieze bepaling
van relevante omzet zeer moeilijk is, en er eigenlijk naar verdere verfijning gevraagd zou
moeten worden: wat is het aandeel verkocht product/dienst in de omzet? wat is het aandeel
verkregen subsidies? wat is het aandeel voor de specifieke deelmarkt
(medtech/biotech/combitech)? wat is het aandeel lokaal/internationaal? Bovendien
konden/wilden ook niet alle bedrijven hun omzet meedelen.
Om toch een idee te geven: als we Janssen (met 24 miljard € omzet) buiten beschouwing laten,
hebben de andere bedrijven waarvan een omzetcijfer meegedeeld is, gemiddeld tussen de 10 en
de 20 miljoen € omzet.

R&D-intensiteit
Wat R&D-intensiteit betreft: ook dit is een moeilijke parameter. Binnen de groep bevraagde
bedrijven varieert die van 0 tot 100%, waarbij het in de typisch R&D-intensieve bedrijven wel
om minstens 10% van de omzet gaat. De bevraagde bedrijven hadden echter ook verschillende
visies op wat voor hen R&D betekent. Voor sommigen "telt" de door klanten betaalde R&D
mee als R&D, voor anderen betreft het pure investeringen met eigen kapitaal, voor weer
anderen worden daar dan ook subsidies bijgeteld. In sommige gevallen kon R&D bepaald
worden als % van omzet, dan weer als % van kost, of ook als % van totaal aantal medewerkers.

Aantal medewerkers
Op basis van totaal aantal werknemers vinden we in de gap-analyse 16 kleine bedrijven terug
(minder dan 50 werknemers), 7 middelgrote (tussen 50 en 250 werknemers), en 2 grote (meer
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dan 250 werknemers). Aan de bovenkant steekt Janssen als grote speler met 4500 werknemers
uiteraard ver boven de andere bevraagde bedrijven uit. Als we Janssen buiten beschouwing
laten, hebben de andere bevraagde bedrijven samen ongeveer 1500 werknemers, en gemiddeld
ongeveer 60 werknemers.

Aantal kenniswerkers
Het aantal kenniswerkers bedraagt gemiddeld 70% van het totaal aantal medewerkers (wat op
zich ook op een hoge R&D-intensiteit wijst). Het aantal buitenlandse medewerkers is voor de
kleine en middelgrote ondernemingen niet zo hoog (of de cijfers waren moeilijk te geven); het
aantal buitenlandse managers is voor dezelfde groep ook per bedrijf zeker op één hand te tellen.
Op de buitenlandse profielen komen we nog terug bij de resultaten van de gap-analyse zelf
waar het gaat om het aanwerven van buitenlandse medewerkers (4.2.2.11).

Kapitaal
Qua kapitaal zijn 6 van de bevraagde bedrijven beursgenoteerd; bij de overige 19 is het kapitaal
in handen van privé-investeerders (oprichters-eigenaars, business angels, investeringsfondsen).

Internationale samenwerkingsverbanden
Wat betreft formele internationale samenwerkingsverbanden: de antwoorden hierop zijn zeer
uiteenlopend, en we komen op het relevante materiaal terug bij de gap-analyse zelf (waar het
gaat om leveranciers, partners, modellen van outsourcing, enz.).
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4.2

De geïdentificeerde gaps
gaps

Voor de bespreking van de verwerking van de gaps is het goed nog even te herinneren aan de
opbouw van het gap-gedeelte van de vragenlijst, omdat de bespreking die opbouw ook volgt.

De geïnterviewden kregen de kans om in eerste instantie via een open vraag hun belangrijkste
gap(s) te vermelden (los van de latere specifieke detailvragen met suggesties van verschillende
soorten gaps). Het is duidelijk dat als meerdere bedrijven spontaan eenzelfde gap vermelden bij
deze open vraagstelling, het gewicht van die gap algemeen ook groot is. In de bespreking
worden de genoemde gaps dan ook geordend volgens de frequentie waarmee ze genoemd zijn.
De open vraag was tweeledig, in de zin dat we eerst naar de algemene (lokale) gaps
geïnformeerd hebben, en daarna expliciet gevraagd hebben of er gaps waren waarbij de inbreng
van een buitenlandse partij een oplossing zou kunnen bieden. De tweeledige vraag werd
bovendien ook herhaald met een verschillende tijdsdimensie: wat zijn de algemene en
internationale noden vandaag, en wat zouden de noden over 5 jaar (2020) kunnen zijn?

Na de algemene vraagstelling hebben we dan via een 20-tal statements ingezoomd op
mogelijke (deel)gaps. Zoals eerder vermeld, ging het daarbij om suggestieve statements waarin
de geïnterviewde telkens weer aan de mogelijke internationale dimensie van de gap herinnerd
werd (gezien de focus van de gap-analyse). In de resultaten hebben we echter gemerkt dat het
lokale en het internationale door elkaar lopen, zodat we bij de bespreking van de antwoorden
per (deel)gap ook beide dimensies samen behandelen. Voor de nuancering van de resultaten is
trouwens ook rekening gehouden met de vaak voorkomende reactie "er is geen probleem" of
"op dit vlak doet Vlaanderen het prima", omdat die uitspraak helpt bij de prioritisering van de
gaps.
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4.2.1 Open vragen naar gaps

4.2.1.1

Gaps vandaag

4.2.1.1.1 Lokale gaps
In volgorde van frequentie van vermelding, kwamen volgende 7 gaps spontaan aan bod:
1. Gaps rond het vinden van geschikt personeel (7x spontaan vermeld)
2. Gaps rond regelgeving in medtech/biotech/combitech (6x spontaan vermeld)
3. Gaps rond de terugbetalingsproblematiek van medical devices of geneesmiddelen
(3x spontaan vermeld)
4. Gaps rond het vinden van kapitaal (3x spontaan vermeld)
5. Gaps rond het efficiënt plannen en inzetten van de bedrijfsresources
(3x spontaan vermeld)
6. Gaps rond de onaantrekkelijkheid van infrastructuur en bedrijfsparken
(3x spontaan vermeld)
7. Gaps rond het gebrek aan netwerk in de medische wereld (gezondheidszorg,
"medical practice") (2x spontaan vermeld)

De overige spontaan vermelde gaps kwamen slechts éénmaal voor. Sommige daarvan waren te
specifiek voor het bevraagde bedrijf (en worden niet verder behandeld), en de andere komen
verderop grotendeels terug bij de antwoorden op de detailvragen. Eén jong medtech-bedrijf
vond wel de vele administratieve verplichtingen voor starters een serieuze last.
Van de 7 spontaan vermelde gaps zijn er vier (personeel (1), kapitaal (4), resourceplanning (5)
en infrastructuur (6)) die niet specifiek zijn voor de onderzochte waardeketens, terwijl de drie
andere (regelgeving (2), terugbetaling (3) en netwerk (7)) wel direct gelinkt zijn aan de
waardeketens. Bovendien kunnen gap 2 en gap 3 in feite samengenomen worden tot het
algemene aspect van regelgeving en wetgeving in medtech/biotech/combitech.
Personeel
Als we meteen al even bekijken of de spontane gaps achteraf ook "bevestigd" werden toen ze in
het tweede deel met de detailvragen ook expliciet aan bod kwamen, dan blijft het vinden van
geschikt personeel afgetekend bovenaan staan: 14 van de 25 bedrijven bevestigen dit als een
probleem. We komen hierop uitvoeriger terug in 4.2.2.10 bij de bespreking van de detailvragen.

Gap-analyse Vlaams-Brabant

© Provincie Vlaams-Brabant, FIT & KU Leuven 2014-2015

26/49

Infrastructuur
Interessant is verder dat de infrastructuurgap (6) nog door 4 andere bedrijven extra vermeld
werd bij de detailvragen. Het gaat hier om de algemene verzuchting dat de bedrijvenparken
niet "bruisen" en vaak niet meer zijn dan een verzameling kantoorgebouwen. Bedrijven
missen voorzieningen zoals horeca, ontmoetingsplaatsen, fitness-centra, betaalbare ruimte en
ondersteuning voor starters, enz. Er is bovendien een bezorgdheid dat dit niet enkel een
probleem is voor de lokale bedrijven, maar dat het om dezelfde redenen ook een belemmering
kan zijn voor buitenlandse partijen om zich in Vlaanderen te komen vestigen. Vaak wordt naar
buitenlandse voorbeelden verwezen over hoe het anders en beter zou kunnen (HighTech
Campus Eindhoven, The Boston Hub Cambridge); binnen Vlaanderen krijgen de (recentere of
vernieuwde) campussen in Limburg (Bioville, Corda) ook wel positieve commentaren.12
Kapitaal & resourceplanning
De twee andere lokale gaps (kapitaal en resourceplanning) komen ook terug bij de detailvragen,
maar zonder dat er heel wat meer bedrijven de gap extra vermelden; de kapitaalgap komt nog
een keer extra terug, maar zeker niet zo uitgesproken als de personeelsgap. Ook hierop komen
we terug bij de bespreking van de detailvragen (zie 4.2.2.15 rond kapitaalbehoeften).
Tot slot nog even een paar beschouwingen rond de gaps die specifiek zijn voor de onderzochte
waardektens.
Regelgeving
Wat gap 2 betreft (regelgeving): meerdere bedrijven geven aan dat ze hierover te weinig
kennis hebben (CE-markering, FDA approval, enz.), dat de regelgeving te onduidelijk is (bv.
voor medische analyse-software, voor het bewaren van medisch beeldmateriaal, voor medical
devices waarvan de klasse niet eenduidig te bepalen is, of voor de behandeling van gevaarlijke
stoffen), of dat er een teveel aan regels is (bv. bij combitech-oplossingen waar zowel medtechregels als biotech-regels gerespecteerd moeten worden). Ook de mogelijke verstrenging van de
regelgeving (in het bijzonder voor medtech) baart de bedrijven zorgen (tot en met de vraag om
te lobbyen tegen de verstrenging).
Terugbetaling
Wat gap 3 betreft (terugbetalingsproblematiek): bedrijven weten niet altijd bij wie ze terecht
kunnen met de vraag of hun product in aanmerking komt voor terugbetaling, of vinden het
beslissingsproces onduidelijk of ondoorzichtig (waarbij de indruk is dat het in het buitenland
beter geregeld is). Ook ziet men spanningen ontstaan als bijvoorbeeld een vernieuwend product
dat tot een verdere besparing in de gezondheidszorg kan leiden, de "verworven" terugbetaling
van een eerder product of een eerdere dienst in het gedrang brengt.

12

Merk ook op dat de gap-analyse geen bedrijven bevraagd heeft uit de regio Gent, waar zich ook een aantal
bedrijvenparken bevinden. De ervaringen kunnen daar mogelijk anders zijn dan in de ruime regio Vlaams-Brabant
(bv. iCUBES bij iMinds in Gent of de Bio-accelerator in Zwijnaarde).
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Netwerk in de medische wereld
Wat gap 7 betreft (onvoldoende netwerk in de medische wereld): hier speelt vaak de vraag hoe
men potentiële klanten of andere stakeholders in de waardeketen kan benaderen. Het gaat
daarbij zowel om de vraag bij wie men moet zijn in grote medtech- of farma-bedrijven, als om
de vraag hoe men in de medische praktijk bij de juiste persoon terechtkomt (bv. in een
ziekenhuis, of bij een artsenvereniging). En in feite kan men stellen dat de problemen met
regelgeving en wetgeving (gaps 2 en 3) ook vaak een kwestie zijn van het niet vinden van de
juiste kanalen of aanspreekpartners.

4.2.1.1.2 Internationale gaps
Gezien de internationalisatiefocus van de gap-analyse was het belangrijk om op dit punt in de
enquête al zoveel mogelijk feedback te krijgen over welke internationale spelers de bevraagde
bedrijven graag lokaal aanwezig zouden zien ter aanvulling en versterking van hun eigen
activiteiten. De meeste bedrijven hadden echter zelf ook hun ideeën over de wenselijkheid en
de haalbaarheid van het aantrekken van buitenlandse partijen, dus vatten we hier eerst even de
algemene bedenkingen samen.
Internationale spelers welkom
In principe is niemand tegen het idee om internationale spelers naar hier te halen. Bij sommigen
is dat bijna een "must-have", terwijl anderen er niet echt een probleem mee hebben dat hun
leveranciers, partners of klanten niet lokaal zitten. Als ze dichterbij zouden zitten, zou dat
eventueel een "nice-to-have" zijn, maar geen noodzaak. Een typisch voorbeeld waarbij de wens
tot lokale aanwezigheid zeer sterk is, zijn gevallen waar zeer intense communicatie nodig is
met direct menselijk contact. Zo zal een bedrijf dat chips ontwikkelt in de medtech-markt
tijdens een cruciale testfase van de chip in zeer nauw contact willen staan met de testfaciliteit.
Als die dan bij wijze van spreken "om de hoek" zou liggen, kan dat veel problemen voorkomen
of zeer snel oplossen.
Soms wordt ook benadrukt dat het voor de internationale scope van de business van belang is
dat er gewerkt wordt met partijen die in de buitenlandse markten aanwezig zijn, waarbij het dus
weinig zinvol is om die partijen naar hier te willen halen. Sommigen betwijfelen ook of
bepaalde spelers wel naar Vlaanderen zullen willen komen. Het gaat daarbij dan nog niet eens
over de vraag of het globale socio-economisch klimaat gunstig en competitief genoeg is, maar
eerder om de vraag of de business-opportuniteit voor de beoogde partijen voldoende groot is in
de regio (bv. in de niche van implanteerbare medische devices). Ook het feit dat bepaalde
buitenlandse spelers (bv. in productie) hun bestaande infrastructuur optimaal moeten laten
renderen (en dus zoveel mogelijk opdrachten naar zich toe moeten kunnen halen) kan een
belemmering zijn om op andere locaties vestigingen te openen.
Wat dan de genoemde internationale partijen betreft die men lokaal graag aanwezig zou zien
volgt hier het overzicht.
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Medtech
Voor de medtech-sector zouden de bedrijven graag de grote spelers (Boston Scientific, St-Jude
Medical, Medtronic, Biotronik, GE, Siemens, Brooker,…) lokaal aanwezig willen zien met
R&D-afdelingen. Uiteraard gaat het er daarbij vaak om dat men die graag als klanten dichtbij
zou hebben, maar er is ook het algemene gevoel dat dergelijke aanwezigheid het totale
medtech-ecosysteem alleen maar zou kunnen versterken (bv. ook de personeelsmobiliteit). Het
verbaast de bevraagden ook dat die bedrijven niet sterker aanwezig zijn, omdat de
omgevingsfactoren voor hen gunstig zijn: er is al een rijk medtech-ecosysteem met
gerenommeerde onderzoeksinstellingen (imec, KU Leuven,..) en actieve bedrijven, er is een
sterke traditie rond het uitvoeren van clinical trials, en er is een gunstiger klimaat voor
goedkeuring van medtech-producten dan bijvoorbeeld in de VS. In deze context wordt vaak het
gekende voorbeeld van het Cochlear Technology Centre Europe aangehaald: een grote
internationale (Australische) speler heeft in Vlaanderen een R&D centrum dat als sterke
catalysator fungeert voor het medtech-ecosysteem.
Naast de gekende grote spelers, worden qua medtech nog volgende types spelers genoemd:
1. spelers met unieke expertise in medical device development, integratie, assemblage
of productie (bv. Cirtec, Valtronic, Decobar, MST/Dyconex – deze laatste voor
productie van klasse-3 PCB's waar geen lokale spelers voor zijn)
2. spelers die testfaciliteiten aanbieden voor wafer testing en volumetesting van chips
3. partijen gespecialiseerd in sterilisatie (ook van kleine hoeveelheden producten)13
4. "one stop shop" manufacturers van medische eindproducten (nu bv. in Frankrijk te
vinden)
Biotech
Op vergelijkbare wijze zou in de biotech-sector de R&D-aanwezigheid van "big (bio)pharma"
als een verrijking van het biotech-ecosysteem gezien worden. Momenteel hebben Janssen, GSK
en UCB een R&D-centrum in België, maar anderen zouden zeker welkom zijn (Pfizer,
Roche/Genentech, Novartis, AstraZeneca, Amgen, …), ook in verband met het uitvoeren van
clinical trials.
Verder worden in de biotech-context nog volgende types spelers genoemd:
1. CMC (Chemical Manufacturing & Control) aanbieders om startende biofarmabedrijven te helpen (er wordt o.m. met Fujifilm in de UK en Italië gewerkt)
2. partijen (nu vaak in Duitsland) om te helpen bij de automatisatie van assay-ontwikkeling
(test-/analysekits)
3. clinical contract manufacturing facilities voor celkweek (C[D]MO's14; er moet nu
naar Wallonië (Masthercell) of Nederland (Pharmacell) uitgeweken worden)
4. aanbieders van faciliteiten van het type "biosafety level 3" voor het werken met
gevaarlijke bacteriën, virussen, parasieten bij geneesmiddelenontwikkeling
13

In België (Fleurus) is er weliswaar Sterigenics, maar die zijn kennelijk niet zo geïnteresseerd als het om kleine
volumes te steriliseren producten gaat.
14
Contract [Development and] Manufacturing Organization
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Eén bedrijf zou ook de aanwezigheid van spelers met ervaring rond oogaandoeningen op prijs
stellen.
Zoals eerder vermeld komen we bij de detailvragen terug op verdere specifieke noden waar
aanwezigheid van internationale spelers zou kunnen helpen.

4.2.1.2

Te verwachten gaps in 2020

Om eventuele toekomstige gaps en noden vroegtijdig te kunnen identificeren, is aan de
bevraagde bedrijven ook gevraagd of zij nu al bepaalde problemen zagen aankomen die over 5
jaar actueel zullen zijn. Over het algemeen bleek dat geen evidente vraag, want slechts de helft
(13) van de bedrijven heeft daarbij geantwoord op de vraag naar lokale gaps, en slechts één
bedrijf op de vraag naar internationaal-gerelateerde gaps (deze laatste met de vermelding van
plannen om een buitenlands filiaal op te richten om dichter bij de buitenlandse afzetmarkt te
zitten).
Wat de lokale gaps betreft is het wel interessant om te vermelden dat de "top gap" van het
vinden van geschikt personeel door drie bedrijven vermeld werd als iets wat in de toekomst
alleen maar erger zal worden (verder toenemende schaarste aan goede profielen). Drie andere
bedrijven zagen uitdagingen voor hun volgende groeifase, waarbij kapitaal bij één ervan een
probleem zou kunnen vormen, terwijl het bij de andere twee (beide uit de biotech-sector) ging
over de bezorgdheid om voldoende ruimte te kunnen vinden bij verdere expansie van hun
activiteiten (o.m. voor productie).
De overige gaps voor de toekomst waren vrij bedrijfsspecifiek, en dus minder relevant om hier
te vermelden. Eén bedrijf uit de medtech zag wel een uitdaging om strategische partners te
vinden voor de volgende generatie(s) van zijn product, waarbij sowieso aan internationale
partners gedacht wordt met mondiaal marktbereik.

4.2.2 Detailvragen naar gaps

4.2.2.1

Kennis: weinig problemen

De eerste detailvraag luidde "We kunnen lokaal niet de nodige kennis vinden die we zouden
willen inkopen of verwerven", waarbij dan een aantal deeldomeinen van kennis opgesomd
werden (technologie, markt, strategie, regelgeving, wetgeving, kwaliteit,…). Zestien van de
ondervraagden gaven aan dat het (lokaal) vinden van kennis niet echt een probleem vormt. Dit
is op zich een positief resultaat, en het wordt verder ook bevestigd als het gaat over de
samenwerking met lokale onderzoeksinstellingen (4.2.2.2) en de kwaliteit van de opleidingen
(4.2.2.12).
Als er wel een gebrek aan kennis aan bod komt (negen ondervraagden), dan gaat het om
volgende deelaspecten (die deels ook de lokale gaps bevestigen):
• kwaliteitsaspecten: regulering en certificering (4x)
• technologie, vrij algemeen (x3)
• markt, ihb "kennis van medische eindproducten" (x2)
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•

terugbetalingsmechanismen (x2)

Wat de internationale dimensie betreft, werd niet gesuggereerd dat die kennis in het buitenland
gevonden zou moeten worden (ook al omdat het vaak lokale aangelegenheden betreft); alleen
wat regulering betreft ging het ook om onvoldoende kennis van regulering in het buitenland
(FDA in de VS bijvoorbeeld), weliswaar zonder uitdrukkelijke wens dat die kennis ook uit het
buitenland zelf zou moeten komen.

4.2.2.2

Universiteiten/Onderzoekscentra: gemengd beeld

Vraag 2 was "We vinden voor onze R&D onvoldoende aansluiting bij de lokale universiteiten
en onderzoekscentra, waarbij (meer) internationale samenwerking of vertegenwoordiging zou
kunnen helpen". Achttien van de ondervraagden gaven aan dat ze heel tevreden zijn over de
samenwerking met de lokale universiteiten en onderzoeksinstellingen, en bevestigden ook dat
ze een aantal samenwerkingen hebben lopen. Dit is op zich ook een positieve bevestiging van
de kwaliteit van de lokale onderzoekskernen.
Waar er bedenkingen geformuleerd werden, ging het erom dat de industriële wereld vindt dat
het onderzoek soms te ver van de markt af staat, of dat er nog te weinig gedaan wordt om het
onderzoek ook industrieel te valoriseren (“veel doctoraten belanden in de lade”). Het aspect
van versnippering van kennis of van gebrek aan alignering van de universiteiten (bv. rond
hersenonderzoek) werd ook vermeld. Overigens komen we in 4.2.2.12 nog terug op de rol van
de universiteiten (en andere opleidingsinstituten), omdat ook de vraag naar behoeften op
opleidingsgebied apart gesteld is.
Als er toch aangegeven werd dat bepaalde kennis bij buitenlandse universiteiten of
onderzoeksinstellingen gehaald moest worden, ging het over volgende aspecten:
•
•
•
•
•

er is weinig gespecialiseerde kennis te vinden rond microfluïdica
het zou niet slecht zijn indien MIT of Harvard hier een "medical antenna" zouden
hebben
samenwerking met King's College London rond diabetes
samenwerking met University College Dublin rond animal imaging
onderzoek rond point-of-care (POC) lijkt verder ontwikkeld in de UK of
Scandinavië dan hier

4.2.2.3

Grondstoffen/Onderdelen: weinig problemen

Vraag 3 luidde "We vinden lokaal niet de nodige of voldoende grondstoffen of onderdelen
die we nodig hebben voor onze producten of diensten". Hierop werd door weinig
ondervraagden een specifiek probleem aangegeven. Qua medtech was er toch een zekere
verzuchting dat "cutting-edge" componenten toch vaak in het buitenland gezocht moeten
worden. Qua biotech werd benadrukt dat we in Vlaanderen (en bij uitbreiding België) verwend
zijn wat de beschikbaarheid van grondstoffen betreft (van chemicaliën en reagentia tot en met
proefdieren).
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4.2.2.4

Partners/Leveranciers: weinig problemen

In vraag 4 was de stelling "We hebben problemen met onze (internationale)
partners/leveranciers (onvoldoende lokale vertegenwoordiging, betrouwbaarheid,…)". De
antwoorden hierop (met vermelding van welke partijen men lokaal mist) zijn al verwerkt in
sectie 4.2.1.1.2 rond de algemene internationale gaps. Overigens waren de meeste bevraagden
over het algemeen ook tevreden over hun huidige partners en leveranciers (lokaal of
internationaal).

4.2.2.5

Infrastructuur/Apparatuur: ruimte voor groei?

Vraag 5 luidde "We vinden lokaal niet de infrastructuur of apparatuur die we nodig hebben
voor onze producten of diensten". Net zoals voor vraag vier zijn de noden op dit vlak al
verwerkt in sectie 4.2.1.1.2 rond de algemene internationale gaps. Aansluitend op wat een
aantal bevraagden aangaven als hun verwachte gaps of noden in 2020 kunnen we hier wel nog
eens herhalen dat bedrijven met groeiplannen ervoor opteren om in de toekomst eigen
infrastructuur te bouwen eerder dan nog op externe buitenlandse partijen een beroep te doen.
Voor medtech en combitech gaat het daarbij om assemblage- of testfaciliteiten (assembleren
van complexe medical devices, testen van wafers/chips op grote schaal) of cleanrooms (o.m.
voor de verwerking van optische componenten of medicinale patches). Voor biotech gaat het
om het bouwen van eigen celkweekfaciliteiten.

4.2.2.6

Lokale investeringen infrastructuur: gemengd beeld

Vraag 6 was bedoeld om nog eens extra te polsen naar het mogelijk ontbreken van
internationaal kapitaal om te zorgen voor infrastructuur die zware investeringen vergt: "Er zijn
te weinig lokale spelers geïnteresseerd om te investeren in meer en beter geschikte
infrastructuur die onze bedrijfsvoering ten goede kan komen." Deze vraag gaf geen aanleiding
tot een duidelijk ja of neen, maar eerder tot een paar algemene beschouwingen.
Enerzijds spraken de ondervraagden zich positief uit over de voorzieningen rond medtech (ihb
micro- en nano-elektronica, cf. imec) en biotech (cf. VIB), in de zin dat Vlaanderen trots mag
zijn op zijn ecosysteem. Het blijft daarbij ook belangrijk dat alle fases uit de waardeketens
aanwezig moeten zijn, met zowel KMO's als grote bedrijven (bv. OnSemi als grote
chipproductie-faciliteit). Deze positieve feedback bevestigt ook weer de positieve commentaren
rond de beschikbaarheid van heel wat kennis ter zake in de regio (zie 4.2.2.1).
Anderzijds was er ook wel een kritische noot bij enkele geïnterviewden, in de zin dat
"infrastructuur niet het probleem is, wel ondernemerschap". Het gaat er daarbij om dat men
niet louter bedrijvenparken moet bouwen (zie ook 4.2.1.1.1 voor de gap rond infrastructuur en
bedrijvenparken), maar eerder het nodige moet doen om ondernemerschap te stimuleren en
om jonge ondernemers ook veel beter te ondersteunen binnen de infrastructuur (goedkopere
kantoren, gedeelde services, open campussen met veel meer gelegenheid tot interactie en
netwerking, enz.).

4.2.2.7

Kwaliteitszorg: onder controle

In vraag 7 ging het om de vele aspecten van kwaliteitszorg (certificering, regulering) die in de
wereld van medtech/biotech/combitech van kapitaal belang zijn: "Volgende aspecten rond
kwaliteitszorg zijn een pijnpunt waarbij buitenlandse partijen kunnen helpen". Er volgde dan
een opsomming van allerhande systemen rond kwaliteitscontrole, certificering en regulering.
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We gaan hier niet op al die systemen in, maar toch even een greep uit de lange lijst die de
ondervraagden te zien kregen: ISO9001, ISO13485, Good Manufacturing Practice (GMP),
Good Laboratory Practice (GLP), Good Clinical Practice (GCP), device classification, CEmarkering, FDA approval (met 510(k) en Premarket Approval (PMA)), enz.
In de vraag rond kennis (4.2.2.1) was al aan bod gekomen dat meer kennis rond kwaliteitszorg
altijd welkom is, zeker voor bedrijven die met minder evidente toepassingen bezig zijn (zoals
moeilijk te classificeren medical devices, medische (analyse)software, of nieuwe technieken
zoals celtherapie waarvan de regulering nog niet zo duidelijk is). Voor degenen die op zoek zijn
naar eigen mensen met sterke expertise in certificering en regulering, is het bovendien een
pijnpunt dat dergelijke profielen zeer schaars zijn (of zeer duur, of in het buitenland gezocht
moeten worden; zie ook 4.2.2.10 en 4.2.2.11 over het vinden van geschikt personeel).
Anderzijds zijn er ook bedrijven die het kwaliteitsaspect als "onder controle" beschouwen (een
5-tal bevraagden uit de medtech is o.m. ISO13485-gecertificeerd, een paar zijn ermee bezig),
met eventueel hulp van gespecialiseerde lokale consulting-bedrijven. Er was met andere
woorden ook niet meteen behoefte aan specifieke buitenlandse partijen om hierbij te helpen, al
suggereerde één van de bevraagden dat een sterkere lokale aanwezigheid van de Duitse TÜVinstantie15 in Vlaanderen wel zinvol zou kunnen zijn.

4.2.2.8

Ondersteunende (IT) tools: geen probleem

Vraag 8 ging over IT-ondersteuning: "We vinden lokaal niet de nodige ondersteunende (IT)
tools die we nodig hebben voor onze (interne) bedrijfsvoering." Dit bleek eigenlijk voor geen
van de ondervraagden een probleem te zijn: wie tools gebruikt (tot en met de supercomputer in
Gent), is daar tevreden over (al mag de kost altijd lager). Het maakt ook weinig uit of ze door
lokale of door internationale spelers geleverd en/of ondersteund worden; voor minder kritische
IT-ondersteuning wordt soms ook expliciet naar buitenlandse partijen gekeken (combinatie van
lage kost en snelle service), bv. in India.
In sommige gevallen hebben bedrijven zelfs eigen IT-pakketten ontwikkeld (bv. voor het
beheer van celbanken).

4.2.2.9

Outsourcing-modellen: onder controle

Vraag 9 luidde als volgt: "Zoekt u naar modellen van outsourcing waarbij het zinvol kan zijn
buitenlandse partijen in de eigen regio aanwezig te hebben?" ; qua verdere detaillering ging het
daarbij over outsourcing van bv. productie, of ook modellen van co-development, licentiëring,
of acquisities. Voor een gedeelte was hier al op geantwoord in de context van vraag 4 (zie
4.2.2.4) rond partners en leveranciers. Verder gaven sommige bevraagden aan dat ze effectief
licenties geven of nemen op diensten of producten, aan co-development doen, of er zelfs aan
denken om sommige van hun partners (op termijn) over te nemen. Ook werd geregeld
opgemerkt dat er vaak geoutsourced wordt omwille van de kosten of omwille van moeilijk
verplaatsbare know-how, en dat het dus weinig waarschijnlijk is dat de buitenlandse partij aan
wie men outsourcet zich naar hier zal verplaatsen (bv. goedkope productie in China).

4.2.2.10 Geschikt personeel: grootste probleem!
Zoals in de lokale gaps (4.2.1.1.1) al besproken, blijkt het vinden van geschikt personeel de
grootste geïdentificeerde gap te zijn bij de bevraagde bedrijven. Vandaar dat we hier op basis
15

Technischer ÜberwachungsVerein (keuringen en certificeringen allerhande).
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van vraag 10 ("We vinden niet voldoende geschikt personeel in eigen land") wat dieper ingaan
op deze sterke behoefte. Er is bovendien ook een link met vraag 11 rond het vinden van
buitenlandse medewerkers, en vraag 12 rond opleidingen (zie 4.2.2.11 en 4.2.2.12).
Samengevat gaat het om een schaarste aan hardware-, software-, mechanica-, systeem- en
productie-ingenieurs, en dat in de drie deelsectoren medtech/biotech/combitech. Daarbij komt
dan nog dat bedrijven vaak zeer specifieke vereisten hebben (een eigen cultuur of werkwijze,
bepaalde niche-activiteiten, een ongewone sterk gereguleerde werkomgeving, enz.), wat het
vinden van de juiste mensen nog extra moeilijk maakt. Bovendien vereisen de markten in
kwestie ook soms een zeer goede domeinkennis (bv. een medisch apparaat ontwikkelen is nog
iets anders dan een "gewoon" consumentenapparaat), wat ook niet evident is.
In de context van de noodzaak tot multidisciplinariteit worden bepaalde functies zelfs als
"knelpuntberoep" bestempeld, ook over de drie deelsectoren heen. Waar de combinatie van een
wetenschappelijke discipline (biologie, chemie) met informatica gezocht wordt, is er duidelijk
een probleem: bio-informatici en "computational chemists" zijn zeer schaars. Met goede
informatici alleen komt men er niet, omdat die nooit voldoende thuis zijn in de andere
wetenschappelijke disciplines. Anderzijds hebben de biologen of chemici soms te weinig ITachtergrond om de functies te kunnen invullen. Toch verkiest men om dergelijke
wetenschappers voor de functies in te zetten, zolang ze maar een voldoende interesse of aanleg
hebben voor informatica (en on-the-job kunnen bijleren). Verder wordt er ook op gewezen dat
de informatici op zich onvoldoende voorbereid zijn om met "big data" om te gaan (te weinig
achtergrond in datawetenschap en statistische dataverwerking).
We herhalen ook nog eens dat "regulatory" profielen (experten in regelgeving en
certificering) ook zeer moeilijk te vinden zijn.
Er werd ook enkele keren op de moeilijkheid van het vinden van de juiste sales-profielen
gewezen, zeker bij biotech-bedrijven waar het verkoopsproces niet eenvoudig is, of bij
bedrijven waar die profielen ook internationaal inzetbaar moeten zijn.
Een aantal geïnterviewden wees er ook op dat het correct kunnen verlonen van specialisten
(als men ze al vindt) ook geen evidentie is, zeker niet voor kleine bedrijven. Ook wat grotere
bedrijven die naar internationale topexperten zoeken (bv. in Medical Affairs) vinden het niet
vanzelfsprekend om die mensen überhaupt in dienst te nemen wegens de hoge
salarisverwachtingen. Schaarste en hoge kost gaan hier uiteraard hand in hand.
Tot slot is het ook niet allemaal kommer en kwel. Van de 25 bevraagde bedrijven gaven er ook
8 aan dat ze geen problemen hadden met het vinden van de juiste profielen. Het gaat daarbij om
een licht overwicht aan bedrijven in biotech en/of combitech die vooral bio-profielen zoeken
(waar men dus minder een probleem ziet dan met de andere types ingenieursprofielen).

4.2.2.11 Buitenlandse medewerkers: weinig problemen
In vraag 11 werd in de context van internationalisatie (ook om eventuele schaarste op de lokale
arbeidsmarkt met buitenlandse profielen in te vullen) gepeild naar het werven van buitenlandse
medewerkers ("We ondervinden moeilijkheden om buitenlandse medewerkers aan te trekken
en/of te houden").
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Opvallend is alvast dat 12 bedrijven aangaven dat het werven van buitenlandse medewerkers
op zich niet echt een probleem is: vacatures staan meestal ook open voor buitenlandse
kandidaten, en er melden er zich ook wel aan. Het is echter niet zo dat de kwaliteit van de
buitenlandse profielen zonder meer beter zou zijn, of dat er meer aanbod is vanuit het
buitenland om de specifieke noden te lenigen. De algemene teneur bij de bedrijven is ook nog
zo dat "van hoe dichterbij de kandidaten zijn, hoe makkelijker het is om ze te werven en te
houden". Lokaal heeft de voorkeur, dan liefst West-Europees, dan pas Oost-Europees, dan pas
de nog verdere regio's (VS, Azië).
Naarmate bedrijven zich echter meer op internationale markten begeven, wordt ook de
noodzaak tot aanwerven van internationaal inzetbare profielen (eventueel met kennis van de
doelmarkt) groter, zeker in de commerciële functies. Maar zoals al in 4.2.2.10 vermeld, is het
ook niet evident om (dure) internationale toppers aan te trekken en te houden.

4.2.2.12 Opleidingen: kan nog beter
Vraag 12 betrof het aspect opleidingen, waarbij de vraagstelling weliswaar ook weer een
"internationale" insteek had ("We moeten te vaak naar het buitenland voor opleidingen rond
specifieke thema's, en zouden een lokale vertegenwoordiging van het opleidingsinstituut op
prijs stellen"). Uit de antwoorden is echter niet meteen een noodzaak tot aanwezigheid van
internationale opleidingsorganisaties naar boven gekomen; bovendien waren er ook bedrijven
die het geen probleem vonden om al eens een opleiding in het buitenland te gaan volgen. De
bevraagden hadden het meer over algemene aspecten rond de (lokale) opleidingen.
In de eerste plaats was meer dan de helft van de geïnterviewden zeker tevreden over het
opleidingsniveau van de geworven medewerkers.
Als het ging over mogelijke ontbrekende "algemene" opleidingen, dan was er wel de
opmerking dat een opleiding tot systeemspecialist (bv. systeemarchitect, of systeemspecialist
in productie) niet echt bestaat; vaak worden medewerkers pas door ervaring systeemspecialist
omdat het enige tijd duurt voor ze een globale kijk hebben op een systeem. Zoals eerder ook al
vermeld, was er ook de zorg dat er binnen de informatica-opleidingen niet voldoende aandacht
is voor datawetenschap. Wat betreft de knelpuntberoepen van bio-informaticus of
computationeel chemicus rijst ook de vraag of de opleidingen hieraan tegemoet kunnen komen
door sterker in te zetten op multidisciplinariteit.
Een aantal bedrijven vond ook dat de opleidingen niet snel genoeg evolueren, en daarmee niet
altijd voldoen aan de veranderende noden van de industrie (nieuwe machines, nieuwe
softwaremodellen, enz.). Ook het gebrek aan zakelijk inzicht bij jonge afstudeerders wordt
soms als een tekortkoming van de opleiding gezien (geen vak rond businessmodellen, omgaan
met partners/onderaannemers, enz.)
Een punt dat door een 5-tal bedrijven (zowel in medtech als biotech) vermeld werd is dat de
afstudeerders soms niet snel genoeg op de arbeidsmarkt beschikbaar komen. Bedrijven
vinden dat teveel studenten beslissen om te gaan doctoreren, terwijl dan de meerwaarde van dat
doctoraat bij een aanwerving in twijfel getrokken wordt. Hier speelt duidelijk een stuk
concurrentie tussen academia en industrie wat betreft goede profielen. De bedrijven pleiten er
dan ook voor om meer promotie te maken voor jobs in de industrie, en ook om vanuit de
industrie mee bij te dragen aan de opleidingen (met "industry talks" bijvoorbeeld). Ook een
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systeem waarbij het makkelijker wordt om tussen beide werelden (academia en industrie) te
switchen in de loop van een carrière wordt als een interessante denkpiste beschouwd.
Tot slot: wat betreft de nood aan ervaren medewerkers die de specifieke behoeften van de
bedrijven begrijpen en er aan tegemoet kunnen komen, wordt ook gepleit voor een systeem
waarbij langere stages (6 maanden of meer) mogelijk gemaakt worden. Daarbij wordt het
voorbeeld van Duitsland aangehaald: wie lang op stage kan binnen een bedrijf doet ook sneller
de nodige ervaring op; als de persoon aangeworven wordt, blijkt ook de binding aan de
werkgever groter te zijn (minder verloop dan bij ons).
Uit bovenstaande punten zal duidelijk geworden zijn dat een verdere dialoog tussen de
academische en de industriële wereld zeker aan de orde is om te kijken hoe deze
opleidingsaspecten tot ieders tevredenheid aangepakt en opgelost kunnen worden16. Onze
studie betrof enkel de bedrijfswereld, en we vellen geen waardeoordeel bij onze bevindingen,
ook al omdat de academische wereld in de bevraging niet aan bod gekomen is.

4.2.2.13 Conferenties/evenementen: weinig problemen
Vraag 13 luidde als volgt: "We moeten te vaak naar het buitenland om conferenties of andere
belangrijke evenementen bij te wonen, waarbij het al zou helpen indien de organisatie een
editie in de eigen regio zou laten plaatsvinden".
De algemene teneur van de reacties was dat het niet echt een probleem is om buitenlandse
conferenties bij te wonen (bv. Embedded World, Medica, Arab Health, BioEurope, BioUS).
Bovendien werd er op gewezen dat Vlaanderen toch niet meteen de nodige infrastructuur heeft
om grote conferenties te organiseren. Sommige conferenties hebben overigens uit zichzelf al
een "circuit" waarbij ze afwisselend op verschillende locaties doorgaan (bv. de International
Society for Cellular Therapy).
Vanuit de biotech-bedrijven werd ook opgemerkt dat het gezien de Vlaamse toppositie in dit
domein beter is om buitenlandse interesse aan te trekken door lokaal evenementen te
organiseren op eigen initiatief (bv. rond celtherapie of regeneratieve geneeskunde; ook de
jaarlijkse conferentie van FlandersBio in Gent (Knowledge for Growth) werd in deze context
een aantal keren vermeld).
Rond het organiseren van "evenementen" vermelden we hier ook nog even dat enkele bedrijven
(zowel uit medtech als biotech) aangaven dat het lokale ecosysteem zich niet altijd voldoende
profileert met één gezicht en met al zijn gecombineerde sterktes wanneer er presentaties of
demonstraties gegeven worden (hetzij in eigen land, hetzij in het buitenland).

4.2.2.14 Internationale klanten: gemengd beeld
De stelling van vraag 14 was "We vinden dat onze internationale klanten te ver weg zitten,
en een lokale vertegenwoordiging zou hierbij kunnen helpen".

16

We verwijzen hier graag naar de collega’s van FlandersBio die ook bezig zijn met een
competentienodenanalyse voor de biotechnologie en life sciences, waarbij ook de problematiek van o.m. de
multidisciplinariteit bekeken wordt.
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In sectie 4.2.1.1.2 over de algemene internationale gaps hebben we het al gehad over de wensen
rond een grotere lokale nabijheid van klanten. Een aantal bevraagden zagen daarbij graag een
R&D-aanwezigheid van grote spelers (potentiële klanten) uit medtech en biotech/biofarma.
Anderzijds geeft ook meer dan de helft van de bevraagde bedrijven aan dat het geen probleem
is dat hun internationale klanten geen lokale aanwezigheid hebben ("we gaan waar onze
klanten zijn"), of betwijfelen ze of een dergelijke aanwezigheid zinvol zou zijn.

4.2.2.15 Toegang tot kapitaal: gap voor starters
Zoals bij de lokale gaps al vermeld, kwam de behoefte aan kapitaal al spontaan naar boven in
de open vraagstelling aan het begin van de interviews (bij een drietal bedrijven). Vraag 15
kwam op de mogelijke kapitaalgap terug met de stelling "We hebben te weinig toegang tot
voldoende investeringskapitaal dat beheerd wordt door buitenlandse partijen (business angels,
investeringsfondsen, venture capitalists, crowd funding,…)". Ook hier was de insteek van de
vraag in eerste instantie internationaal gericht, maar de antwoorden betroffen ook lokale
aspecten rond kapitaalbehoeften.
Het zal niet verwonderen dat de drie bedrijven die spontaan kapitaal noemden als een gap of
behoefte, starters zijn (twee in medtech, één in een combinatie van medtech/biotech/combitech)
die ook specifieke producten willen ontwikkelen die de nodige (zware) investeringen vergen. Ook
bedrijven die al enkele succesvolle kapitaalrondes achter de rug hebben, noemen het toch een
continu aandachtspunt voor het management.
Als het echter gaat om beursgenoteerde bedrijven, of bedrijven die al voldoende gekapitaliseerd
zijn met privé-kapitaal, of bedrijven die niet echt op zoek zijn naar bijkomend kapitaal (samen een
15-tal van de bevraagden), wordt kapitaal niet echt als een probleem gezien.
Enkele bedrijven (uit medtech, biotech én combitech) wezen er ook op dat het makkelijker is om
kapitaal te vinden in de VS, en dat een lokale aanwezigheid van VC's uit de VS mogelijk zou
kunnen helpen om iets makkelijker toegang te verkrijgen tot dat kapitaal (zonder "in de rij te
moeten gaan staan" in de VS zelf).

4.2.2.16 Ideeën op de plank: geen issue
Vraag 16 probeerde nog te polsen naar eventuele "schatten op zolder" waarbij internationale
hulp gewenst is om er volwaardige producten of diensten mee te maken: "We hebben een
aantal ideeën voor nieuwe producten of diensten, maar die blijven op de plank liggen omdat we
de internationale ondersteuning missen om ermee door te gaan".
Bij geen van de bevraagde bedrijven bleek dit echt aan de orde te zijn (bv. om een spinout te
creëren met buitenlandse steun). De meeste bedrijven hebben wel wat ideeën op de plank
liggen, maar bij gebrek aan tijd/geld of uit noodzaak om de focus te behouden, wordt daar
voorlopig weinig mee gedaan. Wat geld betreft, werd er door twee bedrijven (uit de medtech)
op gewezen dat er geen makkelijke kapitaalsinstrumenten bestaan (20-25K) om ideeën snel te
screenen op hun marktpotentieel, en zo ook snel een go/no-go beslissing te kunnen nemen over
het al dan niet doorgaan met het idee.
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4.2.2.17 Internationale netwerken: nood aan databanken
Bij de lokale gaps hebben we al gezien dat het gebrek aan netwerk in de medische wereld
(gezondheidszorg, medische praktijk) voor sommige bedrijven een probleem is, zeker als ze op
zoek zijn naar het juiste aanspreekpunt bij hun potentiële klanten. In vraag 17 kwam het aspect
van internationale netwerken ook aan bod, zij het niet meteen met het oog op directe businessimpact (klanten vinden). Toch betreft het een aantal elementen die specfiek voor de
onderzochte waardeketens relevant kunnen zijn. De vraag luidde: "Er zijn te weinig goed
georganiseerde internationale netwerken van bv. biobanken, patiëntendatabanken,
ziekenhuizen, of experten in medtech/biotech/combitech".
Het ontbreken van biobanken (met patiëntenstalen of andere weefsels, zie ook het Vlaamse
CMI) werd door twee biotech-bedrijven als een probleem aangegeven. Wat betreft (digitale)
databanken met medisch relevante informatie (DNA-profielen, medisch beeldmateriaal,
PCR17-gegevens, geografische overzichten van incidentie van aandoeningen, enz.), daarvan
zijn er volgens zes respondenten nog veel te weinig.
In verband met netwerken van ziekenhuizen, merkten een paar ondervraagden op dat het
wenselijk zou zijn dat ziekenhuizen nog meer samenwerken (bv. ook voor de opbouw van
biobanken), zowel nationaal als internationaal.
Wat de netwerken van (internationale) experten in medtech/biotech/combitech betreft: dit werd
niet meteen als pijnpunt gezien. Eén respondent uit de biotech-wereld gaf wel aan dat een en
ander in het buitenland beter georganiseerd is dan in Vlaanderen (bv. voor CTO-to-CTO
bijeenkomsten). Verder spraken ook twee bedrijven de behoefte uit aan een soort "portaal"
waar de kennis over de drie domeinen heen gebundeld wordt, zodat men snel de toegang tot de
expert(en) ter zake kan vinden (bv. rond een bepaald ziektebeeld of rond een bepaalde
technologie).

4.2.2.18 Verdere toevoegingen
Tot slot kregen de geïnterviewden nog de kans om zaken toe te voegen die nog niet aan bod
waren gekomen, maar de vraag heeft geen nieuwe inzichten meer opgeleverd. Iedereen had het
gevoel dat alles wat men kwijt wou al gezegd was naar aanleiding van de eerdere vragen.

17

Polymerase Chain Reaction: een (biotech-)techniek om DNA-segmenten in grote hoeveelheden te kopiëren om
er uitgebreide analyses op te kunnen uitvoeren.
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4.2.3 Schematisch overzicht van de belangrijkste gaps
GAP

Bron

Belang

Waardeketen(s)

LOKAAL
1 Vinden van geschikt personeel (ingenieurs,
Open vraag Zeer hoog niet specifiek
multidisciplinaire specialisten, regulatory profielen)
Extra uitdagingen voor opleidingen (multidisciplinariteit, Detailvraag Redelijk medtech/biotech/combitech
high-tech knelpuntberoepen, te trage doorstroming, te
korte bedrijfsstages, opleidingen evolueren niet mee met
de nieuwste ontwikkelingen)
2 Problemen met regelgeving (te weinig gekend, te
onduidelijk, te veel regels, te streng)

Open vraag Hoog

medtech/biotech/combitech

3 Problemen met terugbetalingskwesties (bij wie moet je
zijn, wat is het beslissingsproces)

Open vraag Redelijk

medtech/biotech/combitech

4 Vinden van kapitaal (vooral starters)

Open vraag Redelijk

niet specifiek

5 Efficiënt plannen/inzetten van bedrijfsmiddelen

Open vraag Redelijk

niet specifiek

6 Onaangepaste infrastructuur en bedrijfsparken ("te saaie
kantoorcomplexen")

Open vraag Redelijk

niet specifiek

7 Gebrek aan netwerk in de medische wereld (wie is
aanspreekpunt, waar zit welke kennis)

Open vraag Redelijk

medtech/biotech/combitech

8 Onvoldoende aansluiting van onderzoek bij industrie

Detailvraag Redelijk

medtech/biotech/combitech

9 Ruimteproblemen bij expansie (2020)

Open vraag Redelijk

medtech/biotech/combitech

Detailvraag Redelijk

medtech/biotech/combitech

Open vraag Redelijk

medtech/biotech/combitech

Open vraag Redelijk

medtech

Open vraag
Open vraag
Open vraag
Open vraag

medtech
medtech
medtech
biotech

10 Te weinig biobanken en medische databanken
INTERNATIONAAL
1 Onvoldoende grote internationale spelers hier aanwezig
("big medtech" en "big (bio)pharma"), cf. Cochlear,
Janssen, GSK, UCB
2 Onvoldoende spelers met unieke expertise in medtech
(ontwikkeling, integratie, assemblage, productie)
3 Onvoldoende testfaciliteiten voor wafer- en chip-testing
4 Onvoldoende sterilisatie-faciliteiten
5 Onvoldoende "one-stop-shop" manufacturers
6 Onvoldoende spelers rond Chemical Manufacturing &
Control (CMC)
7 Onvoldoende partijen voor automatisatie van assayontwikkeling
8 Onvoldoende contract manufacturing facilities voor
celkweek
9 Onvoldoende faciliteiten van type "biosafety level 3"
10 Vinden van kapitaal: mogelijk zinvolle lokale
aanwezigheid van buitenlandse VCs (vooral VS)
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5. Conclusies en aanbevelingen
5.1 Algemeen
Het uitgevoerde onderzoek betrof een bevraging bij een representatieve groep van 25
bedrijven in een straal van 50 km rond Leuven, actief in de drie waardeketens van medtech,
biotech en combitech. Het doel was het vinden van gaps in hun bedrijfsvoering die mogelijk
met de inbreng van buitenlandse partijen ingevuld kunnen worden. Op die manier kan een
internationaliseringsbeleid met focus op “inward invest” ondersteund worden.
Het is onze overtuiging dat de gebruikte methodologie inderdaad uiterst zinvol is om een
inward-invest internationalisatiebeleid te ondersteunen, en we hopen dat onze bevindingen dit
ook bevestigen. Via de techniek van gerichte diepgaande bevraging kan heel wat interessante
informatie verzameld worden rond internationale (en lokale) gaps, die dan met gerichte acties
geadresseerd kunnen worden. Dat de gemiddelde gespreksduur 2 uur bedroeg, bewijst ook dat
de bevraagde partijen het voldoende interessant en belangrijk vonden om er de nodige tijd aan
te besteden.
De techniek vereist wel een grondige voorbereiding: in kaart brengen van de onderzochte
(deel)sectoren en waardeketens, selecteren van representatieve actoren, maken van lijsten met
potentiële algemene en sectorspecifieke gaps, en opstellen van een gerichte vragenlijst met
aandacht voor de internationalisatiefocus van de gap-analyse.
De bevindingen van de bevraging zijn in sectie 4. al uitvoerig toegelicht. We komen hier even
op de belangrijkste elementen terug, en koppelen er enkele methodologische en inhoudelijke
aanbevelingen aan richting opdrachtgevers en beleidsmakers.

Cijfermateriaal
Het eerste (kleinere) deel van de bevraging peilde naar een aantal bedrijfsspecifieke gegevens
(bevestiging van positie in de waardeketen, specifieke activiteiten, klantendoelgroepen,
cijfermateriaal). Behalve dat de antwoorden een goede basis vormden voor het tweede deel (de
eigenlijke gap-analyse), heeft dit eerste deel geen diepgaande nieuwe inzichten opgeleverd.
Een aantal algemeen bekende feiten worden bevestigd: Vlaanderen is een KMO-landschap, er
is een hoge R&D-intensiteit in de medtech/biotech/combitech sectoren, en de bedrijven
opereren internationaal in een globale markt. De conclusie bij het cijfergedeelte is eerder van
methodologische aard: als men een (deel)sector cijfermatig grondig in kaart wil brengen, moet
de vraagstelling sterk verfijnd worden (zie de detailbespreking in sectie 4.1), en vereist dit ook
een andere techniek dan face-to-face interviews. Het aantal te bevragen actoren zal namelijk
eerder in de honderden lopen dan in de tientallen, en dan is enkel een schriftelijke bevraging
(met telefonische opvolging) haalbaar, aangevuld met het verzamelen van publiek beschikbaar
cijfermateriaal (jaarrekeningen, TrendsTop,..).
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Gaps
Wat de eigenlijke gap-analyse betreft (het tweede en belangrijkste deel van de bevraging), kan
in het algemeen gezegd worden dat we met de 25 bevraagde bedrijven een vrij goed beeld
gekregen hebben van wat er leeft in de regio, zelfs al gaat het daarbij nog eens om drie
waardeketens tegelijk. Hoewel we daarbij de vraagstelling in de richting van internationale
gaps gestuurd hebben, is gebleken dat lokale en internationale noden door elkaar lopen, en er
vooral een wens is om de lokale problemen prioritair aan te pakken. Hoewel de aanwezigheid
van bepaalde internationale partijen als positief onthaald zou worden, zijn er wel twijfels over
de haalbaarheid van het inward-invest verhaal. Het zal aan de opdrachtgevende instanties zijn
om met de nodige succesverhalen die twijfels weg te nemen.

5.2 Buitenlandse partijen
Rond de potentiële buitenlandse partijen die het medtech/biotech/combitech ecosysteem
zouden kunnen versterken, lijkt de gap-analyse toch in positieve zin meer opgeleverd te
hebben dan initieel gevraagd. De opdracht vroeg niet expliciet om bij de bevraging ook al
partijen te identificeren die de gevonden gaps zouden kunnen invullen, maar toch zijn bij de
interviews al heel wat namen genoemd. Los van de namen zijn trouwens uiteindelijk een
tiental categorieën van bedrijven genoemd (zie 4.2.1.1.2) waarvoor op zoek gegaan kan
worden naar internationale vertegenwoordiging.
Als de gap-analyse trouwens nog herhaald wordt, is het een aanbeveling om tijdens de
interviews ook nadrukkelijker te vragen welke partijen de bedrijven zelf voor ogen hebben
(tenzij dat confidentieel is, wat we ook enkele keren te horen hebben gekregen). Dit kan soms
waardevollere bottom-up input zijn dan top-down naar passende buitenlandse partijen te
zoeken. Als de lokale bedrijven die partijen al kennen, en er zelfs al mee werken, is er meteen
aan beide kanten zeker al een concrete interesse.

5.3 Geschikt personeel, opleidingen, universiteiten
De “top gap” die de bedrijven aangaven is het vinden van geschikt personeel, met zowat alle
ingenieursprofielen (op bio-ingenieurs na) als problematisch. Ook multidisciplinaire profielen
zoals bio-informaticus of computationeel chemicus zijn moeilijk te vinden. Wie (betaalbare)
experten op het gebied van regelgeving (regulatory) op payroll wil, vindt die ook nauwelijks.
Als we hier de bevindingen combineren rond de lokale gaps, de specifieke personeelsgap, de
noden rond opleiding én de rol van universiteiten, dan kunnen we vanuit de verzuchtingen
volgende aanbevelingen doen.
Wat betreft de beschikbaarheid van meer afstudeerders op de arbeidsmarkt is er een duidelijke
behoefte tot meer dialoog tussen industrie en academische wereld. De industrie is vragende
partij om mee(r) betrokken te worden bij de opleidingen (promotie voor Science&Technology,
“industry talks”, bedrijfsstages van minstens een halfjaar, enz.), en ziet ook liever
afstudeerders sneller op de markt komen dan dat ze langere studietrajecten aangaan. De
“populariteit” van het doctoreren wordt daarbij als een zorgpunt gezien. Er moet ook
nagedacht worden over manieren om een “war for talent” te voorkomen tussen de academische
en de industriële wereld; oplossingen waarbij mensen makkelijker tussen beide werelden
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zouden kunnen switchen in de loop van een carrière zouden hier in een bredere visie op lange
termijn ook kunnen helpen.
Wat de opleidingsonderdelen betreft, zijn volgende vragen gesteld:
1. Er is een vraag naar meer multidisciplinariteit in de opleidingen: ICT bij biologie en
scheikunde; bruggen tussen de werelden van biotechnologie en medische disciplines
enerzijds, en “klassiek” ingenieursdisciplines (hardware, software, mechanica,..)
anderzijds; meer zakelijk-economisch inzicht in alle ingenieursrichtingen (bv.
business-modellen in de gezondheidszorg, noties van juridische aspecten van
intellectuele eigendom, inzicht in zakelijke samenwerkingsvormen, enz.)
2. Er is een vraag naar een soort “systeem-profiel” opleiding (globaal overzicht van
complexe systemen in medtech/biotech/combitech)
3. Er is een vraag naar meer aandacht voor datawetenschap
4. Er is een vraag naar een snellere evolutie van de onderwijsomgeving om mee te blijven
met de nieuwste ontwikkelingen qua productie-infrastructuur, softwaremodellen,
enz.
In deze context herhalen we nogmaals dat we in onze gap-analyse enkel de bedrijven bevraagd
hebben, en niet de onderzoeks- en onderwijswereld (strategische onderzoekscentra (imec,
VIB), universiteiten, hogescholen). Het kan zinvol zijn om de bevindingen van de gap-analyse
naar deze spelers terug te koppelen en van daaruit een dialoog op te zetten met
vertegenwoordigers van de industrie (bevraagden en anderen). Zie ook nog de in 4.2.2.2
gemelde samenwerkingen met buitenlandse universiteiten op gebieden waarvan men vindt dat
ze bij de lokale universiteiten te weinig aan bod komen.

5.4

Regelgeving in medtech/biotech/combitech
medtech/biotech/combitech

De tweede grootste gap die de bedrijven aangaven betrof allerhande aspecten rond
regelgeving/regulatory. Er is enerzijds de algemene nood aan meer kennis rond CE-markering
en FDA approval, en anderzijds zijn er vrij specifieke noden rond onduidelijkheid van de
regelgeving (wat met medische software? wat met bewaren van medisch beeldmateriaal? wat
met moeilijk te classificeren devices? wat met bepaalde gevaarlijke stoffen?). Ook de veelheid
aan te respecteren regels, en de mogelijke verstrenging van de medtech-regels zijn
zorgpunten.
Qua aanbeveling lijkt het ons interessant om een event te organiseren waar de bevraagde
bedrijven hun probleem nog eens kwijt kunnen in korte pitches, en waar een dialoog
aangegaan kan worden met enkele regulatory experten. Eventueel kan dat de start zijn van een
soort werkgroep rond regulatory aspecten in medtech/biotech/combitech, waaruit ook een
lobbygroep zou kunnen ontstaan die de geplande verstrenging van de regels kan proberen te
beïnvloeden.
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5.5

Terugbetalingsproblematiek

Vergelijkbaar met de gap rond regelgeving, is er ook de kwestie van de
terugbetalingsproblematiek van medical devices en geneesmiddelen. Eerder dan een event
uitgaand van pitches van de bedrijven (zoals in 5.4 gesuggereerd) lijkt hier een rondetafel
meer aangewezen als platform om de problemen te bespreken. Van kapitaal belang daarbij zal
zijn dat alle relevante beslissingsnemers (overheid, ziekenfondsen, zorgverzekeraars,
adviserende instanties,..) bijeen gebracht kunnen worden om de dialoog aan te gaan met de
bedrijven en te bekijken hoe er met hun vragen en wensen rekening gehouden kan worden.

5.6

Kapitaal

Uit de gap-analyse is het aspect kapitaal niet als een topprioriteit naar voren gekomen (15 van
de 25 bevraagden gaven zelfs aan dat het geen probleem was). Er is gebleken dat wie al over
het nodige kapitaal beschikt (via privé-investeerders of beurs), er van uitgaat dat dit aspect
onder controle is. De enkele prille starters uit de bevraging die te maken hebben met grote
investeringen rond productontwikkeling zagen wel het vinden van kapitaal als een uitdaging
(en zeker het vinden van "smart money" bij partijen die ook met kennis van zaken in
medtech/biotech/combitech bereid zijn tot investeringen op langere termijn).
Algemeen werd wel gewezen op de moeilijkheid om hoge bedragen (enkele miljoenen euro's)
te vinden in een Europese investeringscontext, terwijl het in de VS makkelijker zou moeten
zijn om die bedragen te vinden. In die context is gesuggereerd dat de lokale aanwezigheid
van VC's uit de VS mogelijk drempelverlagend zou kunnen werken om toegang te krijgen tot
het "grote" kapitaal. Het identificeren en benaderen van die VC's is dan een mogelijke
vervolgactie op de gap-analyse.
Rond kapitaal is ook het ontbreken van een instrument vermeld voor het financieren van een
snelle initiële analyse van het marktpotentieel van een mogelijk nieuw product waar bedrijven
(hetzij alleen, hetzij samen met partners) twijfels hebben rond de markthaalbaarheid. Als er
snel en laagdrempelig een bedrag van 20-30K gevonden zou kunnen worden om die
haalbaarheid op zeer korte termijn te (laten) uitzoeken (een soort "crash fonds" met go/no-go
conclusie), dan zouden wellicht meer succesvolle producten naar de markt gebracht kunnen
worden. Mogelijk is dit een type van (beperkte) investering dat in de vorm van een tax
shelter in het leven geroepen kan worden.

5.7

Infrastructuur en bedrijfsparken

Het gebrek aan voorzieningen (horeca, ontmoetingsplaatsen, ondersteuning voor starters,
enz.) in of bij bedrijfsparken (Heverlee, Haasrode) is door meerdere bedrijven aangegeven als
een duidelijk gemis, ook in vergelijking met het buitenland (High-Tech Campus Eindhoven,
The Boston Hub Cambridge) en zelfs met andere regio's in Vlaanderen (Corda en Bioville in
Limburg). De aanbeveling hier is dat de bevoegde instanties erover waken dat plannen van
(vastgoed)investeerders meer bieden dan enkel kantoorruimte om een bruisende omgeving
te creëren waarin zowel lokale als internationale bedrijven zich maximaal gesteund voelen om
in interactie met elkaar tot volle ontplooiing te komen.
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5.8

Netwerk in de medische wereld

Bedrijven vinden soms hun weg niet naar de juiste aanspreekpartners in de complexe wereld
van de gezondheidszorg en de medische praktijk. Als we dit combineren met de vraag naar
een soort "kennishub" over de drie waardeketens van medtech, biotech en combitech heen
(waar kan ik met mijn technologisch probleem terecht? waar vind ik een expert in een bepaald
ziektedomein? wie kan mij helpen om bepaalde (pre)klinische testen uit te voeren? waar zit
welke expertise aan welke universiteit? enz.), dan kan het interessant zijn om met enkele
partijen samen (bv. DSP Valley, FlandersBio, Medtech Vlaanderen, VOKA Health
Community,…) een kennisportaal te bouwen waar antwoorden op al die vragen op één
plaats bij elkaar gebracht worden.
Aansluitend hierop kan ook herhaald worden dat de opbouw van biobanken (CMI) en
databanken met medisch relevante informatie blijvend ondersteund moet worden, aangezien
het belang ervan in de toekomst alleen maar groter zal worden met het oog op een verbeterde
en meer gepersonaliseerde gezondheidszorg.

Gap-analyse Vlaams-Brabant

© Provincie Vlaams-Brabant, FIT & KU Leuven 2014-2015

44/49

5.9

Schematisch overzicht van aanbevelingen
GAP

Bron

Bela ng

Waa rdeketen(s )

Aa nbeveli ngen

Mogel i jke a ctoren

Zeer hoog

ni et s peci fi ek

bedri jven,
uni vers i tei ten/oplei di ngs ins ti tuten

Redel ijk

medtech/biotech/combitech

- Bevi ndingen toets en met aca demis che
s pel ers
- Pl a tform creëren voor di al oog i ndus triea ca demi a
- Verder s ti muleren va n STEM-richtingen
- Conti nu vernieuwen va n oplei dings a anbod

LOKAAL
1 Vi nden va n ges chi kt pers oneel (i ngenieurs , multi di s ci pli na ire
Open vra a g
s peci a li s ten, regul a tory profiel en)
Deta i lvra a g
Extra uitdagingen voor opl eidi ngen (mul ti dis cipl ina ri tei t, hightech knelpuntberoepen, te trage doors tromi ng, te korte
bedri jfs s ta ges , opl eidi ngen evol ueren niet mee met de nieuws te
ontwi kkel ingen)
2 Probl emen met regel gevi ng (te weini g gekend, te ondui del i jk, te
veel regel s , te s treng)

Open vra a g

Hoog

medtech/biotech/combitech

Event organi s eren rond regel geving

bedri jven, regelgevende ins ta nti es , overhei d

3 Probl emen met terugbeta li ngs kwes ti es (bij wi e moet je zi jn, wa t
i s het bes li s s ings proces )

Open vra a g

Redel ijk

medtech/biotech/combitech

Ronde ta fel orga ni s eren rond terugbeta li ng

bedri jven, zi ekenfonds en, zorgverzekeraa rs ,
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4 Vi nden va n ka pita a l (voora l s ta rters )
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Redel ijk

ni et s peci fi ek
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7 Gebrek a a n netwerk i n de medi s che werel d (wie i s
a a ns preekpunt, wa a r zit welke kenni s )

Open vra a g
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medtech/biotech/combitech

Kennis portaa l bouwen rond
medtech/biotech/combitech

Intermedi a iren acti ef i n
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9 Rui mteproblemen bij expa ns i e (2020)
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Zi e 6
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opdra chtgevers s tudi e, i ntermedi ai ren
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medtech

INTERNATIONAAL
1 Onvol doende grote i nterna tiona le s pel ers hi er aa nwezi g ("bi g
medtech" en "big (bi o)pha rma "), cf. Cochl ear, Ja ns s en, GSK, UCB
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medtech
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bi otech

9 Onvol doende fa ci li tei ten va n type "bi os a fety level 3"
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5.10

Hoe verder?

De gap-analyse bij een representatieve set van 25 bedrijven uit de medtech/biotech/combitech
waardeketens in de ruimere regio Vlaams-Brabant heeft heel wat inzichten opgeleverd
waarmee zowel een inward-invest internationalisatiebeleid als een algemeen beleid rond het
versterken van de lokale economie verder geholpen kan worden. Het was dus zeker de moeite
waard om deze innovatieve benadering uit te werken en uit te voeren.
De vanaf nul opgestelde vragenlijst met potentiële gaps over drie waardeketens heen is de
belangrijkste methodologische verwezenlijking van dit onderzoek, ook al omdat ze na zowat
ieder interview verder verfijnd is op basis van opmerkingen of toevoegingen van de
bevraagde bedrijven. Wellicht kan de lijst nog verder bijgeschaafd worden, omdat er nu een
zekere redundantie in zit qua vraagstelling. Anderzijds zorgt een zekere redundantie er ook
voor dat bepaalde deelaspecten zeker maximaal aan bod komen, zonder dat dit als storend
ervaren wordt.
Qua vervolgactiviteiten lijkt het ons (naast de eerdere aanbevelingen) zeker zinvol om de
enquête uit te rollen voor een grotere groep van bedrijven uit medtech/biotech/combitech,
met op zijn minst heel Vlaanderen (en Brussel?) als regionaal bereik. Het moet mogelijk zijn
om er nog eens een 25-tal bedrijven bij te doen uit de rest van Vlaanderen, en zeker de niet of
nauwelijks betrokken provincies (ihb West-Vlaanderen en Oost-Vlaanderen (met Gent als
belangrijke kern)) af te dekken.
De hele benadering kan ook toegepast worden op andere (deel)sectoren van de economie,
waarbij dezelfde methodologische fases doorlopen kunnen worden, en waarbij ook de
vragenlijst als stevige vertrekbasis kan dienen.
Uiteraard is de belangrijkste onmiddellijke vervolgstap van de gap-analyse het benaderen
van potentiële buitenlandse partijen die de geïdentificeerde (internationale) gaps kunnen
helpen invullen. Het onderzoek heeft op zich al een aantal namen opgeleverd, waarbij
sommige wellicht als "usual suspects" herkend zullen worden, maar waar andere meer
gespecialiseerde spelers nieuwe interessante prospects kunnen zijn. Waar geen namen
genoemd zijn, zijn wel een tiental categorieën van mogelijke spelers met specifieke expertise
naar boven gekomen, waarbij het ook mogelijk moet zijn om gericht naar
"vertegenwoordigers" op zoek te gaan in het buitenland.

Het uiteindelijk doel moet de versterking van de Vlaams-Brabantse (en bij uitbreiding
Vlaamse) kenniseconomie zijn door de creatie van extra business en extra werkgelegenheid in
groeisectoren met een mooie toekomst. De maatschappelijk zeer relevante sectoren van
medtech, biotech en combitech zijn daar zeker mooie voorbeelden van, en we hopen dat de
gap-analyse een nuttige bijdrage geleverd heeft tot het realiseren van een verhoogde
competitieve economische activiteit, mede ten dienste van een verbeterde gezondheidszorg.
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