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Voorwoord
Voor u ligt het brancherapport Top 25 Med-
Tech (medische technologie) bedrijven editie 
2019. Het rapport is opgesteld door het 
sectorteam Healthcare & Life Sciences van 
Aeternus Corporate Finance. 

De MedTech industrie is volop in bewe-
ging op het gebied van fusies, overnames 
en financieringen (zie pagina 7 voor een 
overzicht van de meest relevante M&A 
deals vanaf 2018). Zo zien we bijvoorbeeld 
internationale kopers die interesse heb-
ben in Nederlandse partijen, enerzijds 
vanwege een actieve overnamestrategie 
en anderzijds omdat Nederland interna-
tionaal gezien wordt als een voorloper 
in het zorgsysteem en op het gebied van 
zorginnovatie. Daarnaast zien we dat het 
aantal investeringen door private equity 
partijen (PE) in de zorg in 2018 ten opzichte 
van een jaar eerder is gestegen met ruim 
30%, waarbij er in toenemende mate wordt 
geïnvesteerd in medische en technische 
start-ups. Zo heeft bijvoorbeeld Gilde 
Healthcare onlangs een bedrag van 200 
miljoen euro opgehaald voor een nieuw 
private equity-fonds (Gilde Healthcare 
Services III). Dit fonds gaat zich richten op 
zorgverleners, leveranciers van medische 
producten en dienstverleners. Een ander 

voorbeeld is het Brabantse hightechbedrijf 
Sioux Technologies, dat eind april 3 miljoen 
euro in een gepatenteerde oplossing van 
de Zwitserse start-up SamanTree Medical 
heeft geïnvesteerd. Het investeringsfonds 
van Sioux Technologies investeert samen 
met regionale en Europese partners (zoals 
de Brabantse Ontwikkelings Maatschappij 
en het European Angel Fund) in kansrijke 
technische start-ups om innovatieve ideeën 
een kans te geven op een snellere ontwikke-
ling op het gebied van technologische voor-
uitgang en een snellere marktintroductie. 
Verwacht wordt dat de hoge transactie-ac-
tiviteit in de MedTech zal aanhouden. 

Inhoud
Het doel van dit Top 25 rapport is om inzicht 
te geven in de best presterende MedTech 
bedrijven die actief zijn op de Nederlandse 
markt. Naast het presenteren van de Top 
25, worden in deze rapportage allereerst 
een aantal belangrijke ontwikkelingen in 
het Nederlandse en Europese MedTech 
landschap besproken. Vervolgens worden 
de gehanteerde prestatie indicatoren toe-
gelicht op basis waarvan de Top 25 MedTech 
bedrijven is opgesteld. Verder doen wij 
verslag van een aantal bijdragen van onze 
relaties en netwerkpartners die actief zijn 

in healthcare en/of de medisch techno-
logische sector. Tot slot hebben wij een 
overzicht gemaakt van relevante recente 
M&A activiteiten.

Vragen en/of opmerkingen?
Indien u tijdens of na het lezen van dit 
rapport vragen of opmerkingen heeft, kunt 
u uiteraard contact met ons opnemen. 
Daarnaast staat onze deur altijd open voor 
een persoonlijk gesprek. Wij wensen u veel 
leesplezier toe.

Disclaimer
Dit onderzoek is een initiatief van Aeternus B.V. ©  Alle rechten voorbehouden. Deze informatie mag worden bekeken op een scherm, gedownload worden 
op een harddisk of geprint worden, mits dit geschied voor persoonlijk, informatief en niet-commercieel gebruik, mits de informatie niet gewijzigd wordt, 
mits de volgende copyright-tekst in elke copy aanwezig is: “© Copyright Aeternus”, mits copyright, handelsmerk en andere van toepassing zijn de teksten 
niet worden verwijderd en mits de informatie niet wordt gebruikt in een ander werk of publicatie in welk medium dan ook.

2



3

Wereldwijde, Europese en nationale ontwikkelingen in de MedTech branche 
Introductie 
Er gebeurt veel op het gebied van medische 
technologie. Te denken aan bijvoorbeeld 
aanpassingen van wetgeving, invoering van 
het landelijk implantatenregister en blijvend 
hoge investeringen in innovatie en onder-
zoek. Medische technologie ontwikkelt zich 
snel en nieuwe, veelbelovende technologie-
en zoals robotisering, digitalisering, kunst-
matige intelligentie en Internet of Things 
bieden kansen voor een betere kwaliteit en 
efficiëntere organisatie van de zorg.  
 
Binnen de Life Sciences & Health-sector 

(LSH) is een duidelijke verschuiving  
zichtbaar van conventionele medische 
oplossingen naar moderne technische 
oplossingen. Naast een verschuiving van 
intra- naar extramuraal. De behoefte aan 
technologie in de zorg is groot en zal in de 
toekomst nog veel groter worden als gevolg 
van vergrijzing en ontgroening. De toe-
komst vraagt om toegankelijke,  houdbare 
gezondheids- en zorgsystemen waarbinnen 
eHealth, Mobile Health en ICT-toepassin-
gen centraal staan, met de mogelijkheid 
om ook technologie toe te passen in de 
thuissituatie. 

Verwachtte wereldwijde groei 
Recentelijk heeft Evaluate het onderzoeks-
rapport EvaluateMedTech (World Preview 
2018, Outlook 2024) opgesteld, waarin een 
analyse is gemaakt van de te verwachten 
financiële prestaties in de MedTech branche 
tussen nu en 2024. Uit dit onderzoek volgt 
dat er gedurende de jaren 2017 tot en met 
2024 een wereldwijde samengestelde groei 
(CAGR) verwacht wordt van gemiddeld 
5.6% per jaar in de MedTech branche, met 
op het hoogtepunt een omzet ter hoogte 
van 595 miljard dollar. Geschat wordt dat 
de grootste 10 bedrijven hiervan samen een 

marktaandeel van 37% zullen realiseren, 
een kleine daling ten opzichte van de 39% 
die ze in het jaar 2017 gezamenlijk hielden.  

Met een aandeel van 13,4% in 2024 zal in  
vitro diagnostica het grootste aandeel 
blijven behouden in de Medtech Branche. 
Neurologie is naar verwachting het snelst 
groeiende segment, met een geschatte 
omzet ter hoogte van 15.8 miljard dollar  
in 2024 (gelijk aan een jaarlijkse groei  
van 9.1%). 

De verwachting is dat de wereldwijde 
uitgaven voor research en development in 
de MedTech branche zullen toenemen met 
een gemiddeld 4.5% (CAGR) over de periode 
2017-2024, wat gelijk staat aan zo’n 39 
miljard dollar in 2024. 

Trends binnen Europa
Naast de wereldwijde groei constateren we 
in Europa twee belangrijke trends binnen 
het MedTech domein. Europese regio’s bun-
delen hun krachten op MedTech gebied en 
er zijn twee nieuwe Europese verordenin-
gen vastgesteld met regels voor medische 
hulpmiddelen. 

Source: Evaluate, September 2018Analysis on Top 10 Device Areas in 2024, Market Share 
& Sales Growth (2017-2024)
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MedTech samenwerking binnen Europa
Zo is begin 2017 het idee ontstaan om  
samen met de sterkste Europese regio’s op 
het terrein van de MedTech een project op 
te richten, genaamd project MedTech4Euro-
pe. De beste MedTech regio’s uit Europa 
bundelen in dit project hun krachten, met 
als doel het uitwisselen van kennis en 
ideeën en het leren van de best practices 
van andere regio’s. Nederland is met de 
Brightlands Health Campus geëngageerd 
om zich voor het project in te zetten. 

Veranderde wet- en regelgeving in Europa
Naast bovenstaande samenwerking van 
Europese regio’s op het gebied van MedTech, 
zien we in Europa vernieuwde regels voor 

medische hulpmiddelen in de verordening 
Medical Device Regulation (MDR) en nieuwe 
regels voor medische hulpmiddelen voor 
in-vitro diagnostiek in de verordening In Vi-
tro Diagnostic Regulation (IVDR). De nieuwe 
regels hebben gevolgen voor fabrikanten, 
importeurs en distributeurs van medische 
hulpmiddelen en hebben tot gevolg dat 
er strengere inspecties en striktere toela-
tingseisen zijn voor medische hulpmiddelen. 
Zo kan een product in een andere risicoklas-
se vallen en moet het voldoen aan strengere 
veiligheids- en kwaliteitseisen. Ook zijn er 
strengere eisen aan de kwalificaties van het 
personeel van aangemelde instanties ver-
bonden en indien verwacht wordt dat een 
product niet aan de regels voldoet dan moet 
dit worden gemeld bij de bevoegde autori-
teit. Deze nieuwe regels hebben als doel om 
de veiligheid van patiënten te vergroten en 
zorgen er daarnaast voor dat vernieuwende 
medische hulpmiddelen beschikbaar blijven 
voor de patiënt. Tevens krijgen patiënten 
en zorgprofessionals toegang tot een 
Europese databank genaamd EUDAMED, 
waarin zij informatie kunnen vinden over 
medische hulpmiddelen op de Europese 
markt, waardoor zij een betere keuze kunnen 
maken voor een hulpmiddel. Vanaf mei 2020 
gelden de regels uit de nieuwe Europese 
verordening voor medische hulpmiddelen. 
Vanaf 2022 gelden de regels uit de nieuwe 
Europese verordening voor in-vitrodiagnos-

tica. De meeste regels uit de verordeningen 
liggen vast en zijn automatisch van toepas-
sing in Nederland, wel mogen de lidstaten 
zelf enkele keuzes maken. Bijvoorbeeld of 
zij distributeurs willen verplichten om extra 
informatie aan te leveren.  
 
Het Nederlandse MedTech landschap 
De Nederlandse zorg wordt gezien als één 
van de beste ter wereld. De geschatte uitga-
ven binnen de zorg in Nederland bedroegen 
in 2016 ruim 83 miljard euro (qua marktom-
vang de nummer 6 van Europa), waarvan 
tussen de 3,2 en 4,7 miljard euro is besteed 
aan medische apparatuur en medische ver-
bruiksartikelen. Deze MedTech uitgaven zijn 
ongeveer gelijkwaardig verdeeld tussen in-
tra- en extramurale zorg. Geschat wordt dat 
de Nederlandse MedTech-productie sector 
uit zo’n 500 tot 700 bedrijven bestaat, 
waarvan meer dan 95% MKB ondernemin-
gen met minder dan 50 medewerkers. In 
ons Industry Report beschrijven we onder 
andere dat veranderende wet- en regelge-
ving een grote invloed blijven hebben op de 
markt, inkoopprocessen in de afgelopen tijd 
geprofessionaliseerd zijn, patiënten steeds 
meer autonomie krijgen door digitalisering 
en zorg steeds vaker in de thuisomgeving 
plaatsvindt. 

Regionale hubs in Nederland
De MedTech industrie kent een concentratie 

in Zuid Nederland. De Life Sciences & Health 
sector in Zuid-Nederland behoort tot de top 
van de wereld. Dit is het gevolg van aanwe-
zigheid van toonaangevende scienceparken 
en kennisinstituten in deze regio’s. 

Noord-Brabant, Limburg en Zeeland
Wel zijn er verschillen tussen de provincies 
Noord-Brabant, Limburg en Zeeland.
Noord-Brabant concurreert wereldwijd.  
Bijna de helft van de grootste MedTech 
fabrikanten zijn in Noord-Brabant gevestigd 
en verwacht wordt dat het aantal de ko-
mende jaren verder zal toenemen. Dit heeft 
een positief effect op de werkgelegenheid. 
De Provincie Limburg is zeer bedreven in 
biomedisch onderzoek en behaalt met haar 
Brightland campussen in Heerlen, Maas-
tricht, Sittard-Geleen en Venlo baanbreken-
de successen. Het aantal medisch georiën- 
teerde bedrijven op deze campussen is 
de afgelopen jaren nagenoeg verdubbeld, 
steeds meer organisaties vestigen zich op 
de Brightlands Maastricht Health Campus. 
In Zeeland is er een samenwerking tussen 
verschillende zorginstellingen, bedrijven, 
onderwijs en overheid op het gebied van 
gezondheid die bijdraagt aan zorginnovatie. 
De MedTech sector in Zeeland is echter nog 
relatief klein en zal voorts moeten worden 
ontwikkeld door samenwerking en het ver-
der stimuleren van innovatie. Hiervoor zijn 
financiële instrumenten nodig. 



5

Smile Invest, Investeringsmaatschappij 
met focus op innovatieve groeibedrijven  
Joost van Wijk, Investment Manager Smile Invest 

Wij zien bij Smile Invest een groot aantal 
aan investeringsmogelijkheden binnen 
de Healthcare en MedTech. Deze worden 
gedreven door ondernemers die inspelen 
op marktkansen, voornamelijk vanuit (i) 
vergrijzing en een groeiende populatie, (ii) 
behoefte aan efficiency om kosten onder 
controle te brengen en (iii) accelereren van 
innovatie met nieuwe technologieën. 

Als investeerder in gezonde groeibedrijven 
zien wij veelal ondernemingen die reeds 
enkele jaren van sterke groei hebben laten 
zien, waar een vraagstuk ligt voor verdere 
groei en versterking van de organisatie. In 
de praktijk betekent dit vaak dat het bedrijf 
ofwel (i) een sterke positie heeft opgebouwd 
in een lokale markt, (ii) marktleider is in een 
globale niche en/of (iii) innovator is door 
middel van een nieuw product of service.  

Smile Invest heeft momenteel twee deelne-
mingen in de MedTech sector. In januari 2019 
hebben we een meerderheidsbelang verwor-
ven in Rovers Medical Devices, markleider in 
het ontwikkelen en produceren van medische 
producten die gebruikt worden voor celafna-

me op het gebeid van cytologische analyse en 
bacteriologische-, HPV-, virus- en DNA testen. 
De investering zal de verdere groei van het 
bedrijf faciliteren, met name door verdere 
productontwikkeling en het verder bouwen 
op de wereldwijde verkoopskanalen. In maart 
2019 hebben we een meerderheidsbelang 
verworven in Oldelft Ultrasound, wereld-
wijd de enige onafhankelijke producent 
van kwaliteitsvolle TEE sondes, gebruikt bij 
zowel volwassenen, als in de pediatrische en 
neonatale markt en dit voor het maken van 
hartbeelden via de slokdarm voor diagnostiek 
en monitoring. De investering van Smile In-
vest faciliteert een volgende groeifase binnen 
het bedrijf, die focust op productontwikkeling 
en commerciële excellentie.

Het Smile Invest team heeft een mix 
aan complementerende ervaring in 
ondernemingen waar waarde creatie 
voortvloeide uit R&D, opschalen, 
internationalisatie en uitbouw van 
organisatie & management teams. 
Daarnaast kunnen wij – door een flexibele 
investeringshorizon als evergreen 
investeringsmaatschappij – een relatief 

langere periode partneren met een 
onderneming. Dit komt goed van pas binnen 
deze sectoren, die vaak gekenmerkt wordt 
door o.a. een lange development cycle, 
(relatief) complexe marktwerking en omgang 
met notified bodies & overheden.

Over Smile Invest

Smile Invest is een Europese ever-
green investeringsmaatschappij van 
€350 miljoen met een lange termijn 
focus op innovatieve groeibedrijven 
in de Benelux, gefinancierd door 40 
ondernemersfamilies. Smile Invest 
focust op bedrijven uit de software- 
en technologiemarkt, evenals uit de 
healthcare en consumer digitalisation 
sectoren. Vanuit haar kantoren in 
Leuven en Den Haag ondersteunt het 
team ondernemers en management 
om haar groeiplannen te realiseren op 
basis van jarenlange ervaring, experti-
se en een ruim netwerk.
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Selectiecriteria Top 25 MedTech bedrijven
Deze Top 25 is gebaseerd op de Top 100 uit-
gave van Medical Design & Outsourcing, dat 
al een aantal jaren de grootste 100 MedTech 
bedrijven in de wereld rangschikt op basis 
van omzet. Daarnaast wordt informatie ver-
zameld en gepubliceerd over het aantal werk-
nemers per bedrijf, Research and Develop-
ment (R&D) uitgaven, een samenvatting van 
de activiteiten van het desbetreffende bedrijf 
en een overzicht van het key-personeel. 

Op deze Top 100 hebben wij in ons onder-
zoek een verdere selectie toegepast. De be-
drijven die voor onze analyse in aanmerking 
komen zijn de bedrijven die onder andere 
in Nederland gevestigd zijn met minimaal 
20 werknemers (om te voorkomen dat er 
bedrijven meegenomen worden die alleen 
voor fiscale overwegingen in Nederland 
gevestigd zijn en geen significante activitei-
ten uitoefenen). In totaal blijven hierdoor 43 
van de oorspronkelijke 100 bedrijven over. 

Prestatie indicatoren
De prestatie indicatoren die wij hebben toe-
gepast op de overgebleven 43 bedrijven zijn:

• Omzetgroei (2014-2017)
 De omzetcijfers van de Top 100 lijsten 

hebben wij als uitgangspunt gebruikt 
om de groei over 3 jaar te bepalen. Een 

klein aantal omzetcijfers vanuit de 2014, 
2015, 2016 en 2017 edities hebben wij zelf 
aangepast omdat de cijfers niet overeen-
kwamen met de jaarrekeningen van de 
desbetreffende bedrijven. De omzetgroei 
laat zien of bedrijven marktaandeel 
gewonnen of verloren hebben. 

• EBIT/omzet (2015-2017)
 De EBIT cijfers zijn verzameld door de 

gepubliceerde jaarrekeningen van de 43 
bedrijven te analyseren. Aangezien de 
cijfers vanuit de Top 100 lijst in dollars 
zijn uitgedrukt, hebben we de EBIT cij-
fers van euro’s, Deense kronen, Zweedse 
kronen, Zwitserse frank en de Japanse 
Yen omgerekend naar dollars. Hiervoor 
zijn de wisselkoersen van de desbetref-
fende jaren gebruikt. De EBIT/omzet ratio 
laat zien hoe het bedrijfsresultaat zich 
verhoudt tot de omzet en geeft daarmee 
een indicatie van de rentabiliteit van het 
bedrijf.

• Omzet/werknemer (2017)
 Het aantal werknemers is verzameld 

door de gepubliceerde jaarrekenin-
gen van de 43 bedrijven te analyseren. 
Idealiter zou het aantal FTE een beter 
beeld geven dan het aantal werknemers 
aangezien er dan gecorrigeerd wordt 

voor werknemers die niet fulltime wer-
ken. Het merendeel van de 43 bedrijven 
vermelden echter alleen het aantal 
werknemers in hun jaarrekeningen. Om 
een onjuiste vergelijking te voorkomen, 
hebben we er voor gekozen om het aan-
tal werknemers te gebruiken aangezien 
de bedrijven die het aantal FTE vermel-
den ook het aantal werknemers publi-
ceerden. Deze prestatie indicator geeft 
inzicht in de productiviteit per bedrijf.

Naast deze drie prestatie indicatoren 
hebben wij op basis R&D uitgaven onder-
zocht of er een correlatie bestaat tussen de 
gemaakte R&D uitgaven en hun ranking in 
onze Top 25. Deze ratio wordt echter niet 
meegenomen als prestatie indicator, mede 
omdat R&D uitgaven (ver) voor de opbreng-
sten en rendementen uit lopen. 

Van een aantal bedrijven is niet alle in-
formatie beschikbaar. Doordat sommige 
bedrijven meerdere bedrijfsactiviteiten 
uitoefenen wordt er niet per segment of 
per onderdeel alle informatie gepubliceerd. 
Van Olympus Corporation, Omron, Konica 
Minolta, Topcon en Abbott Laboratories zijn 
het aantal werknemers in 2017 niet bekend. 
Dit betekent dat er in totaal 38 bedrijven 
overblijven die in aanmerking komen voor 

onze Top 25 lijst. Van deze 38 bedrijven 
publiceerden Straumann, Becton Dickinson, 
Siemens Healtineers, 3M Co., Henry Schein 
en Owens en Minor geen informatie over 
hun R&D uitgaven. 

Bepaling van de rangschikking
Voor elke prestatie indicator wordt de 
rangorde bepaald (1 t/m 32). Deze rangorde 
wordt direct meegenomen als puntenscore. 
Dit betekent dat voor elke prestatie indica-
tor de rangschikking de puntenscore ople-
vert. Wanneer we de score per prestatie in-
dicator voor alle 3 bij elkaar optellen, komen 
we uit op een totaalscore. Deze totaalscore 
wordt uiteindelijk gebruikt om de definitie-
ve ranking in onze Top 25 te bepalen. Hoe 
lager de totaalscore van een bedrijf, hoe 
hoger dit bedrijf gerangschikt wordt en hoe 
hoger de totaalscore van een bedrijf, hoe la-
ger dit bedrijf gerangschikt wordt. Wanneer 
bedrijven op een gelijke score uitkomen, zal 
het bedrijf dat de laagste score bij de EBIT/
Omzet indicator behaald heeft de hogere 
ranking toegewezen krijgen.

Voorbeeld: Royal Philips staat als 6de 
gerangschikt op basis van omzetgroei, bij 
EBIT/omzet als 29ste en als 18de op basis 
van omzet/number of employees. De totale 
score van Philips wordt dan 53 (6+29+18).



Top 25 MedTech 
bedrijven

Rang Rang
Top 100 Naam Bedrijf Omzet 

(in mln $) Omzetgroei EBIT/Omzet Omzet/ 
Werknemer Totaal score

1 1 Medtronic 29.953 11 7 9 27

2 62 Straumann 1.114 7 2 24 33

3 17 Zimmer Biomet 7.824 8 23 4 35

4 2 Johnson & Johnson 26.592 30 3 3 36

5 63 NuVasive 1.029 14 17 5 36

6 16 Becton, Dickinson 8.105 5 5 28 38

7 49 Align Technology 1.473 4 4 34 42

8 5 GE Healthcare 19.116 23 12 8 43

9 7 Siemens Healthineers 15.581 26 9 10 45

10 20 3M Co. 5.813 24 1 22 47

11 9 Henry Schein 12.461 16 30 2 48

12 3 Fresenius 20.095 1 16 32 49

13 32 Sonova 2.688 12 8 30 50

14 22 Smith & Nephew 4.765 25 15 13 53

15 30 Hill-Rom 2.743 9 27 17 53

16 4 Royal Philips 20.091 6 29 18 53

17 45 Bruker 1.430 3 20 33 56

18 50 Amplifon 1.765 19 22 15 56

19 73 Wright Medical 744 2 38 16 56

20 34 Varian Medical Systems 2.688 34 18 6 58

21 13 Boston Scientific 9.048 15 32 11 58

22 37 Coloplast 2.354 20 10 29 59

23 94 AtriCure 174 10 37 12 59

24 52 Elekta 1.370 35 21 7 63

25 12 Owens & Minor 9.318 29 33 1 63

De Top 25 tabel laat de totale score, 
de score per prestatie-indicator en 
de omzet in 2017 zien.
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R&D uitgaven
In de tabel hiernaast staan de R&D uitgaven van de Top 25 bedrijven in 2017. R&D speelt 
een belangrijke rol in de MedTech sector omdat deze sector hierin veel investeert om snelle 
technologische ontwikkelingen door te kunnen maken en daarmee de concurrenten voor 
te kunnen blijven. Medtronic publiceert dit bijvoorbeeld ook in hun jaarrekening: ‘’We spend 
more than 2 billion dollar a year on R&D to invest in the (innovation, invention and disrupti-
on) platforms that will sustain our growth into the future and further advance our position 
as the technology leader in healthcare’’. 

De zorgsector, overheid en patiënten zetten MedTech bedrijven steeds meer onder druk 
door aangescherpte regelgeving en vereisten enerzijds en prijsdruk anderzijds. MedTech 
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Totale score en gemiddelde omzet

Gemiddelde omzet 2014-2017 Totale score Lineair (Gemiddelde omzet 2014-2017)

Rang Naam Bedrijf R&D uitgaven 
2017 (in mln. $) Score R&D/Omzet

2017

1 Medtronic 2.253 27 7,52%

2 Straumann N.B. 33 N.B.

3 Zimmer Biomet 367 35 4,70%

4 Johnson & Johnson (Medical 
Devices) 1.610 36 6,05%

5 NuVasive 50 36 4,90%

6 Becton, Dickinson N.B. 38 N.B.

7 Align Technology 97 42 6,62%

8 GE Healthcare 1.016 43 5,31%

9 Siemens Healthineers N.B. 45 N.B.

10 3M Co. N.B. 47 N.B.

11 Henry Schein N.B. 48 N.B.

12 Fresenius 148 49 0,74%

13 Sonova 143 50 5,33%

14 Royal Philips 1.993 53 9,92%

15 Smith & Nephew 223 53 4,68%

16 Hill-Rom 133 53 4,87%

17 Bruker 162 56 9,21%

18 Amplifon 0 56 0,00%

19 Wright Medical 50 56 6,73%

20 Boston Scientific 997 58 11,02%

21 Varian Medical Systems 210 58 7,89%

22 Coloplast 87 59 3,70%

23 AtriCure 34 59 19,54%

24 Elekta 131 63 9,62%

25 Owens & Minor N.B. 63 N.B.

Opvallend is dat er een positieve trend bestaat tussen de omzet (gemiddelde omzet 2014-
2017) en de totale score. Dit suggereert dat de grotere bedrijven beter presteren dan de 
kleinere bedrijven.

Omzet in vergelijking met ranking



bedrijven zijn hierdoor genoodzaakt om 
hun kosten te verlagen en de efficiëntie 
te verhogen. Deze ontwikkelingen leiden 
ertoe dat bedrijven zich steeds meer richten 
op diversificatie van de productportfolio, 
versnelde ‘time-to-market’ en het verhogen 
van het gebruik van real-world data. Het ge-
bruik van real-world data wordt makkelijker 
en efficiënter doordat MedTech producten 
steeds meer data opslaan en de producten 
ook steeds vaker worden uitgerust met 
sensors en software.

De gemiddelde R&D/omzet in 2017 van de 
Top 25 is 6,9%. Volgens Statista is de gemid-
delde R&D/omzet in de gehele MedTech 

sector 7,1%. De gemiddelde R&D/omzet van 
de Top 10 is 5,8% en heeft een standaard 
deviatie van 1,6% ten opzichte van het sec-
torgemiddelde (7,1%). Van de 15 laagste ge-
klasseerde bedrijven is de gemiddelde R&D/
omzet 7,3% en de standaard deviatie 5,0% 
ten opzichte van het sectorgemiddelde 
(7,1%). Dit suggereert dat de best presteren-
de bedrijven relatief minder investeren in 
R&D (5,8%) dan gemiddeld in de MedTech 
sector (7,1%) en minder afwijken  van het 
sectorgemiddelde.

Echter, investeringen in R&D kunnen pas 
na een aantal jaar effect hebben omdat het 
tijd kost om een nieuw product te ontwik-

kelen en op de markt te brengen. Bedrijven 
die investeren in R&D kunnen, potentieel, 
een hogere toekomstige omzet en winstge-
vendheid realiseren wanneer er voldoende 
vraag naar het product is en het product 
voldoende gepatenteerd is. Het is echter 
moeilijk om te bepalen of een eventuele 
toekomstige stijging in omzet of winstge-
vendheid volledig verklaard wordt door de 
geïnvesteerde R&D uitgaven of door andere 
factoren zoals het betreden van nieuwe 
geografische gebieden. Conclusies over de 
relatie tussen R&D uitgaven en de toe-
komstige prestaties van het bedrijf kunnen 
daarom niet getrokken worden op de door 
ons samengestelde database.
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Over Jan-Frens van Giessel 

Jan-Frens is sinds begin 2018 betrokken bij Holland 
Capital als Partner Healthcare. Hij is verantwoorde-
lijk voor de early-stage investeringen van Holland 
Capital op het gebied van MedTech, Diagnostiek en 
Digital Health. Voordat Jan-Frens bij Holland Capi-
tal kwam was hij bij OostNL (EUR 350m fonds) ver-
antwoordelijk voor alle investeringen op het vlak 
van Life Sciences & Health en Agro&Food. Hij heeft 
verder gewerkt bij het Center for Medical Imaging 
in Twente, Netherlands Foreign Investment Agency 
en Technopolis Group. Hij heeft Natuurwetenschap 
 & Innovatiemanagement gestudeerd aan de 
Universiteit Utrecht. 

Over Holland Capital

Holland Capital is een van de eerste onafhankelijke 
participatiemaatschappijen in Nederland en inves-
teert al bijna 40 jaar in kansrijke Nederlandse MKB 
ondernemingen met groeiambitie in aantrekkelijke 
groeimarkten, waarbij de focus ligt op Healthcare 
en Technology. Ons ervaren en betrokken inves-
teringsteam weet wat ondernemen is en streeft 
naar een open, duurzame en professionele relatie 
met de management teams, met het gezamenlijke 
doel om optimale groei te realiseren.

Zonder innovatie en ondernemerschap geen impact
Jan-Frens van Giessel (Partner Holland Capital) 

Innovatie en ondernemerschap cruciaal 
om een impact in de zorg te realise-
ren. De totale zorguitgaven zijn in de 
afgelopen 10 jaar verdubbeld en het 
Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) 
verwacht dat de zorguitgaven in 2040 
EUR 174 miljard zullen bedragen. De 
belangrijkste drivers van deze groei 
liggen in:

• de toegenomen medische 
mogelijkheden door gebruik  
van nieuwe technologie

• de vergrijzing

• toename van de 
levensverwachting 

• toename in prevalentie van 
chronische aandoeningen zoals 
diabetes

Het beleid van de overheid is gericht 
op het beperken van de groei van de 
zorgkosten en het verder verhogen van 
de kwaliteit van de zorg. Dit is ambi- 
tieus en om dit te realiseren is onder-
nemerschap en innovatie cruciaal.

Bij Holland Capital zien we jaarlijks 
honderden zorgondernemers die 
innovatieve ideeën hebben om een 
langdurige impact in de zorg te 
realiseren. We zien met name veel 
zorgverleners die via de vorm van 
focus-klinieken binnen bijvoorbeeld 
de dermatologie, oogzorg of specia-
listische ggz een belangrijke bijdrage 
leveren aan het verlagen van de 
kosten en verbeteren van de kwaliteit 
van de zorg.

Op het gebied van medische tech-
nologie en digital health zien we 
vooral veel early-stage bedrijven die 
een nieuw product of dienst hebben 
ontwikkeld en financiering zoeken 
voor verdere productontwikkeling 
en/of marktintroductie. Naast het 
realiseren van medische CE-certifice-
ring, overtuigende klinische validatie 
en het realiseren van eerste verko-
pen, vormt de grootste uitdaging 
voor deze ondernemers de stap naar 
grootschalige implementatie en be-
kostiging in de reguliere zorg. Er zijn 
veel barrières die moeten worden 
overwonnen om dit te realiseren, 

waardoor veel ondernemers uitein-
delijk niet weten door te groeien tot 
een duurzaam winstgevend bedrijf. 
Degene die het wel redden worden 
vaak snel overgenomen door een  
grote strategische partij. Hierdoor  
zien we bij Holland Capital relatief 
weinig Nederlandse later-stage  
MedTech bedrijven die met private 
equity financiering willen groeien 
naar een volgende fase. Wij zouden 
dergelijke ondernemingen ook graag 
willen ondersteunen bij het realiseren   
van hun groeiambities.

Ondernemersvisie10
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1 2Top 3 van de Top 25 MedTech bedrijven 
Medtronic

Medtronic staat met een score van 27 boven- 
aan onze Top 25 lijst. Opvallend is hierbij dat 
Medtronic bij alle drie de indicatoren de  
top 5 niet haalt: 11de op basis van de omzet-
groei, 7de bij EBIT/Omzet en 9e bij Omzet/
Employees. Medtronic stond als hoogste 
genoteerd in de Top 100 van Medical Design 
& Outsourcing. Op basis van de prestatie 
indicatoren staat Medtronic dus ook op de 
eerste plaats in onze Top 25 lijst. Medtronic 
heeft haar hoofdkantoor in Europa geves-
tigd in Nederland (Heerlen) met in totaal 
1363 werknemers.

Beschrijving Medtronic
Medtronic heeft vier segmenten die voor-
namelijk medische producten ontwikkelen, 
produceren en verkopen. 

• Cardiac and Vascular Group ($11,4 mrd)
 Deze divisie heeft een omzet van 11,4 

miljard dollar en richt zich op producten 
die hartritmestoornissen en hartfalen 
kunnen voorkomen of tot betere diag- 
noses kunnen leiden. Daarnaast richt  
het zich op het kunnen voorkomen, 
verhelpen of behandelen van vaatziektes 
en afwijkingen.

• Minimally Invasive Therapies Group  
($8,7 mrd)

 Deze groep produceert producten ten 
aanzien van behandeling van wonden, 
hernia’s, gynaecologie en elektro- 
chirurgie. 

• Restorative Therapies Group ($7,7 mrd) 
 Deze groep bestaat uit de rug, hersen, 

speciale therapie en pijn therapie divi-
sies met een omzet van 7,7 miljard. Deze 
producten zijn ontworpen om, onder 
andere, breuken in de rug, neurologische 
ziektes, implanteerbare pijn verzach-
tende en voorkomende medicijnen en 
producten die ziektes omtrent oor, neus 
en keel behandelen. 

• Diabetes Group ($2,1 mrd)
 Het behandelen van Type 1 en Type 2 

diabetes met producten zoals speciale 
insuline pompen, met een omzet van 2,1 
miljard, is de belangrijkste activiteit van 
deze groep. Deze groep heeft een omzet 
van 2,1 miljard dollar.

 
R&D activiteit
Medtronic spendeert 7,5% van de totale 
omzet aan R&D in 2017, wat boven het  
gemiddelde van 6,9% van de Top 25  
bedrijven ligt.  

Straumann
De nummer 2 van onze Top 25 is Straumann, 
met een score van 33 punten. Vooral de 
hoge EBIT/Omzet (2de) verklaart de hoge 
notering van Straumann. Opvallend is wel 
dat Straumann relatief minder omzet per 
werknemer genereert (24ste). Op basis van 
de omzetgroei staat Straumann stevig in 
de Top 10 (7de plaats). Straumann stond als 
62ste gerangschikt in de Top 100 lijst. 

Beschrijving Straumann
Straumann Group ontwikkelt, produceert en 
verkoopt tandheelkundige implantaten, tand-
heelkundige instrumenten, biomaterialen,  
digitale apparatuur en doorzichtige beugels, 
en bestaat uit meerdere merken zoals  
Neodent & ClearCorrect. 

• Global Dental Supply Market
-	 Implant	Dentistry
 Straumann is in deze markt de groot-

ste maar de kleinere spelers winnen 
terrein doordat zij lagere prijzen 
hanteren voor ‘non-premium’ brands. 
Mede hierdoor is Straumann ook  
actief geworden in deze ‘non- 
premium’ markt door middel van 
acquisities.  

-	 Biomaterials
 Bottransplantaties voor tandimplan-

taten, membranen en regeneratieve 
wondgenezing producten.

-	 Cadcam	Equipment
 Dit zijn computers, digitale hardware, 

3D printers en optische scanners, die 
de ontwikkeling van bijvoorbeeld 
kronen sneller en efficiënter maken. 
Straumann investeert veel in deze 
sector.

-	 Dynamic	Clear	Aligner	Market
 Straumann is tot deze markt toe- 

getreden door de overname van  
ClearCorrect in 2017. Deze markt  
laat stevige groeicijfers zien.

-	 Preventative	Dentistry
 Deze sector beslaat alle producten die 

gebruikt worden om tandbederf tegen 
te gaan of deels te voorkomen. 

R&D activiteit
Volgens het jaarverslag 2017 investeert 
Straumann fors in R&D (omvang in $ on- 
bekend) om haar marktpositie te behouden 
en waar mogelijk te verbeteren.



3Zimmer Biomet
Zimmer Biomet is als 3de gerangschikt met 
een score van 35 punten. Zimmer dankt 
haar 3e plaats vooral aan de hoge score op 
de per werknemer gegenereerde omzet 
en een 7de plaats op basis van omzetgroei. 
Opvallend is dat Zimmer Biomet relatief 
wat lager scoort op basis van de EBIT/ 
Omzet (24ste).

Beschrijving Zimmer Biomet
Zimmer Biomet ontwikkelt, produceert en 
verkoopt o.a. orthopedische reconstructie 
producten, sport medicijnen en biologische 
medische producten.

• Bewegingsgezondheidszorg markt
-	 Knie
 Zimmer Biomet maakt met name 

producten die gebruikt worden 
voor een (gedeeltelijke) knievervan-
ging. Daarnaast produceert het ook 
producten die een knievervanging 
kunnen uitstellen of verhelpen.

-	 Heup
 Producten die een heup vervanging 

mogelijk maken en implantaten 
die ervoor kunnen zorgen dat de 
kunstheup goed in het lichaam past. 

-	 S.E.T.		(Segment	of	Extremities	and	
Trauma)

 Onder deze categorie vallen de be-
handeling van wonden en blessures 
aan knieën en schouders, botbreuken 
in voeten, enkels, schouders en pol-
sen, en ‘trauma products’ die ervoor 
zorgen dat weefsel en gebroken 
botten gestabiliseerd kunnen worden 
waardoor het beter natuurlijk gene-
zen kan worden. 

-	 Spine
 Producten die een behandeling van 

rug of nekpijn, veroorzaakt door 
degeneratieve processen of blessures, 
mogelijk maken, vallen onder deze 
categorie. Hierbij gaat het vooral om 
operatie instrumenten en medische 
apparatuur. 

-	 Dental
 Zimmer Biomet is ook actief in de 

tandheelkunde: implantaten, kronen 
en behandeling van wonden. 

R&D activiteit
Zimmer Biomet besteedt bijna 5% van  
hun omzet aan R&D, wat iets onder het 
gemiddelde van de Top 25 ligt.
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Overnames in de MedTech branche
Het aantal fusies en overnames in de gezondheidszorg blijft toenemen, mede 
doordat private equity partijen in toenemende mate actief zijn in MedTech. 
Door onder andere vergrijzing en het niet cyclische karakter, is de zorg een 
aantrekkelijke groeimarkt om in te investeren. Met in totaal 96 fusies en 
overnames in 2018 (in vergelijking met 90 transacties in 2017) is opnieuw een 
record gevestigd. 

In het overzicht een selectie van een aantal recente overnames in de Medtech 
branche (waarbij altijd minimaal één Nederlandse partij is betrokken).

Koper Land Target Land Deal status Datum

Phillips NL EPD Solutions GB Completed jun-18

Phillips NL Blue Willow Systems USA Completed sep-18

Solvo NL eHealth88 NL Completed nov-18

Onemed Netherlands Holding NL Boeren Medical NL Completed jan-19

Smile Invest NL Rovers Medical Devices NL Completed jan-19

Sioux technologies NL 4 Plus DU Completed feb-19

Smile invest NL Oldelft ultrasound NL Completed mrt-19

Qurin Diagnostics B.V. & Lionix International B.V. NL Surfix B.V. NL Completed apr-19

Jingfang Optoelectronics CH Anteryon NL Announced jan-19

Phillips NL Carestream Health USA Announced mrt-19

Vitalaire Nederland B.V. NL Medisis B.V. NL Announced mei-19



Gwen Roosemont, Co-Founder HOTflo & Partner Performation 

Wat zijn in jouw ogen de belangrijkste 
trends en ontwikkelingen die je ziet 
binnen het domein van Performation 
HOTflo?

Performation HOTflo is gericht op het 
ter beschikking stellen van informa-
tie aan ziekenhuizen op het vlak van 
financieel en capaciteitsmanagement, 
en het ter beschikking stellen van 
datawarehouse systemen voor de 
ziekenhuizen. 

Een belangrijkste trend binnen zieken-
huizen is dat leveranciers van de basis 
ziekenhuisinformatiesystemen (bv. 
EPD’s) zich ook beginnen te richten op 
het leveren van Business Intelligence 
toepassingen, daar waar zij voorheen 
(voorheen waren zij vooral registratie-
systemen). Dit betekent voor bedrij-
ven zoals Performation HOTflo een 
toename van concurrentie, omdat zij 
aan de bron van de informatie zitten.

Ziekenhuizen zijn volop hun data-
warehouse aan het organiseren en 
structureren. Dit betekent dat er een 
‘strijd’ gaande is tussen verschillen-

de leveranciers om zoveel mogelijk 
van de markt (lees: beheer van de 
datawarehouse systemen) te kunnen 
veroveren. De technologische (r)evolu-
tie gaat zeer snel en uit zich in talrijke 
nieuwe aanbieders die in allerlei ni-
chemarkten (bv. voorspellingen) voor 
ziekenhuizen de markt binnentreden. 

Steeds meer ziekenhuizen kiezen voor 
de grotere Business Intelligence- 
systemen zoals Power BI, Tableau,  
Qliqview-sense. Deze BI-systemen  
bieden de mogelijkheid om sneller 
goede rapportages te bouwen.  
Gevolg hiervan is dat veel aanbieders 
van BI-rapportages grote concurrentie 
krijgen van de BI-teams in het zieken-
huis zelf.

Wat zie je als de grootste uitdagingen?

Snelheid van ontwikkelen is en blijft 
een grote uitdaging. De technologie 
gaat zo snel en er komen relatief ge-
makkelijk concurrenten op de markt 
(price of market entry wordt steeds 
lager). Hierbij zorgt de war for talent 
er voor dat het steeds moeilijker is om 

de juiste mensen binnen te halen om 
de snelheid van ontwikkelen hoog te 
houden. Ten slotte wordt schaalgroot-
te steeds belangrijker om voldoende 
omzet te realiseren om toekomstige 
groei te financieren. Performation 
HOTflo mikt daarbij vooral op groei  
in het buitenland.

Hoe helpt de overname van HOTflo 
door Performation bij het kunnen 
‘tackelen’ van deze uitdagingen?

De overname geeft voordeel op het 
vlak van shared internal services 
waaronder de helpdesk en service-
desk, HR, financiën etc. Door de 
overname zijn over en weer de interne 
processen vergeleken en daar waar 
mogelijk zijn best practices overgeno-
men en gestandaardiseerd. 

Daarnaast is het grote voordeel dat 
we samen een grotere pool consul-
tants hebben, waardoor projecten op 
piekmomenten beter ondersteund 
kunnen worden en we een sterkere  
propositie hebben richting onze 
klanten.

Ondernemersvisie

Gwen Roosemont
Co-Founder HOTflo & Partner Performation

Over HOTflo Performation

HOTflo is een gespecialiseerde dienstverlener op 
het gebied van integraal capaciteitsmanagement in 
ziekenhuizen. HOTflo biedt software, training en con-
sultancy met als doel ziekenhuizen in staat te stellen 
duurzaam het capaciteitsmanagement in te richten 
en te borgen, en prestaties significant te verbeteren.

In 2018 begeleidde Aeternus de overname van 
HOTflo aan Performation (Gilde Healthcare). 
Performation levert zorgspecifieke business intel-
ligence oplossingen op het gebied van kwaliteit, 
kosten en marktinzichten. Gilde Healthcare heeft 
in Performation geïnvesteerd om de verdere uit-
bouw van haar product portfolio te ondersteunen.  

Over Gilde Healthcare

Gilde Healthcare is een gespecialiseerde Europese 
investeringsmaatschappij met EUR 1 miljard onder 
beheer in twee aparte fondsstrategieën: venture & 
groeikapitaal en private equity. Gilde Healthcare’s 
venture & groeikapitaalfonds participeert in medi-
sche technologie en nieuwe geneesmiddelen. Het 
private equity fonds is gericht op zorgverleners, toele-
veranciers en producenten van medische producten 
en overige dienstverleners actief in de zorgsector.
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Snelheid van ontwikkelen cruciaal om concurrentie voor te blijven
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U.S. M&A Worldwide member 
Focus Bankers on MedTech 
The Healthcare and Life Sciences Practice 
Group of Focus Investment Banking (USA) 
is comprised of bankers and senior advisors 
with extensive experience in all aspects of 
the healthcare industry. 

If you determine that your company needs 
the services of a USA based investment 
banking advisory firm please contact  
Aeternus. As we are in close contact with 
our worldwide offices and Healthcare  
team members, we will connect you with 
specialists with the best background and 
relevant experience to meet your needs. 

U.S. Perspective
We expect 2019 and 2020 te be robust 
years for M&A in the American MedTech 
space. While patients, payers, and providers 
all look to technology to help them deliver 
better outcomes at lower costs, the  
impact of exponential technology and  
augmented intelligence will truly shape  
the relationships and market forces that 
drive the industry. 

We see a number of key value drivers in 
this sector:

• Globalization of the marketplace,  
including evolving regulations both in 
the United States and Europe.

• Digitization and revamping of payment 
models.

• A growing interest in personalized and 
concierge medicine along with the 
entry of disruptive and non-traditional 
competitors.

• Greater consumer engagement and an 
increased focus on quality improvement 
through evidence-based medicine and 
value-based care.

The Deloitte report State of the Deal – M&A  
Trends in 2019 notes that “both corporate and  
private equity respondents cite a significant 
increase (51 percent in 2018 compared to  
38 percent in 2017) in the total annual dollar 
value of deals between $500 million and $10 
billion.”  We believe this trend will continue 
and is representative of expected transaction 
volumes in the middle market space.

Over M&A Worldwide

M&A Woldwide is een 
internationaal netwerk van M&A 
advieskantoren met meer dan 40 
members in meer dan 40 landen. 
Het Amerikaanse FOCUS, met 
kantoren in Los Angeles, Atlanta en 
Vienna, is een waardevolle netwerk 
partner met een bewezen track 
record in corporate finance. 

Industry Group Healthcare 

Naast Aeternus vervult FOCUS een 
belangrijke rol in het internationale 
M&A Woldwide Health care 
team, waarin onder meer deal- en 
marktkennis en M&A proposities 
worden gedeeld. Ook partners 
in bijvoorbeeld het Verenigd 
Koninkrijk, Duitsland, Zwitserland 
en Denemarken maken deel uit 
van het gespecialiseerde health 
care team, waardoor Aeternus de 
globale trends en mogelijke kopers, 
verkopers en investeerders altijd 
scherp op het vizier heeft.
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Aeternus Corporate Finance
Aeternus is een onafhankelijk 
corporate finance kantoor met 
vestigingen in Amsterdam, Eindhoven 
en Venlo. Actief sinds 2006, zowel 
nationaal als internationaal. Onze 
klanten zijn bedrijven in het top MKB 
en midcorporate segment. 

Herkent u zich in deze bewegingen 
binnen uw branche? Staan potentiële 
waardedrivers als groei, besparing, 
Value Based Heathcare, desinvestering 
en E-health & software voldoende op 
uw agenda?

Om de strategie voor uw onderneming 
aan te scherpen kan het zinvol zijn de 
verschillende opties (scenario’s) te 
analyseren. Is een Buy & Build strategie 

passend? Of zou verkoop van uw 
onderneming, nu of op termijn, 
misschien op zijn plaats zijn?

Bij Aeternus geloven we erin dat 
specifieke kennis binnen een sector 
bijdraagt aan een succesvolle trans- 
actie. Onze dedicated industry teams 
houden zich daarom dagelijks bezig 
met de laatste trends & ontwikkelin-
gen, nieuws, deals en andere relevante 
informatie in hun sector.

Neem contact op met een van de leden 
van het brancheteam MedTech. Zij 
onderzoeken graag samen met u de 
kansen en dilemma’s voor uw bedrijf.


