KMO’s

Start-ups

Bio-techbedrijven

Sterke schakels
van het
biofarma-ecosysteem

Onder de meer dan 125 bio-farmaceutische ondernemingen die lid
zijn van pharma.be vallen
72 KMO’s, start-ups en bio-techbedrijven. Zij versterken het biofarma-ecosysteem en samen zijn ze goed
voor 10% van de omzet van de innovatieve bio-farmaceutische sector in België. Deze ondernemingen
bundelen de krachten onder de naam Groep.10.

KMO Groep.10
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Onderling verschillen deze ondernemingen
soms vrij sterk, maar net daarom zijn
ze zo complementair. Het gaat
concreet om innovatieve biofarmaceutische ondernemingen,
familiebedrijven met een
gespecialiseerde hoogwaardige
productportfolio en lokale
afdelingen van multinationale
Geneesmiddelen
ondernemingen. Gelet op hun
op de markt
herkomst is 1 op de 4 bedrijven
van de Groep.10 Belgisch. De
op een totaal van 10.440
geneesmiddelen in België
overige ondernemingen behoren
tot een internationale groep.

Geneesmiddelen
per bedrijf
vs. 109 voor de grote
ondernemingen

1.072

2.599

Jobs in 2017
vs. 2.388 in 2012

142.550 €
in 2019

toegevoegde waarde
per werknemer

Hoewel 1 op de 5
9% stijging
bedrijven minder dan 10
werknemers telt, boeken
ze samen indrukwekkende
resultaten. Zo is de toegevoegde
waarde de laatste jaren sterk gestegen. Dit toont aan dat
deze kleinere bio-farmaceutische bedrijven extra gevoelig
zijn voor wisselende beleids-en marktomstandigheden.
We moeten blijvend investeren in deze ondernemingen.
pharma.be zet daarom in op een constructieve dialoog met de
beleidsmakers om het investeringsklimaat te bevorderen.

Stuwende kracht voor
innovatie en gezondheid
De Groep.10-ondernemingen zijn één van de hoekstenen en
stuwende krachten voor innovatie en gezondheid in België.
De diverse groep is actief in alle fases van de levenscyclus
van een geneesmiddel:

FASE 1

FASE 2

FASE 3

FASE 4

Vroege
ontwikkeling

Klinische
proeven

Productie

Distributie

Hun expertise bestrijkt diverse
therapeutische domeinen:
Spijsvertering

Neurologie

Uro-gynaecologie

8%

van de
werkgelegenheid
in de biofarmaceutische
sector in Belgïe

Exclusief op de
markt gebracht
door Groep.10

API

10% door
Groep.10

Daarnaast focussen de bedrijven van de Groep.10 zich op
specifieke actieve substanties. In België wordt in totaal 10%
van de werkzame bestanddelen ingrediënten (API’s) enkel en
alleen door Groep.10 naar de Belgische patiënt gebracht.
Deze specifieke werkzame bestanddelen maken
onder meer deel uit van de volgende domeinen:
→ Zintuigelijke organen
→ Dermatologie
→ Spijsverteringskanaal en metabolisme

33%
17%
12%

15% van de weesgeneesmiddelen behoort
tot de portfolio van de Groep.10
De gemiddelde
portfolio van
de Groep.10 :
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ij Vertex zijn we
voortdurend
bezig met het
onderzoek en de
ontwikkeling van nieuwe
therapeutische opties
die een transformatie
in de behandeling van
patiënten met ernstige
ziekten mogelijk maken.
Onze gedifferentieerde
onderzoeksstrategie,
gebaseerd op de
ervaring die we
hebben opgedaan
in de strijd tegen
mucoviscidose, wordt
actueel uitgebreid naar
andere therapeutische
gebieden.

Serge De Ruysscher

Vertex Pharmaceuticals

72%

Geneesmiddelen
op voorschrift

W

ij zijn een
innovatief
Italiaans
familiebedrijf
met focus op
luchtwegaandoeningen,
neonatologie en zeldzame
ziekten. Als grootste
BCorp gecertifieerd
farmaceutisch bedrijf
staan maatschappelijk en
ecologisch verantwoord
ondernemen centraal.
Voor ons staat de patiënt
en het verbeteren van
zijn levenskwaliteit in
het middelpunt van alles
wat we doen. We geven
onze 85 medewerkers
alle kansen om zichzelf
volop tenontplooien
en een evenwicht te
vinden tussen werk- en
privéleven.

57%

W

e zijn er
trots op om
een van
‘s werelds breedste
assortiment producten
voor vrouwen in de
gezondheidszorg aan
te bieden, terwijl we
onze productportfolio
blijven uitbreiden met
nieuwe innovatieve
producten. We zijn
toegewijd om de
gezondheid en de
levenskwaliteit van
vrouwen elke dag te
verbeteren, al meer
dan 100 jaar lang.

Isabelle De Walsche
Gedeon Richter

Terugbetaalde
geneesmiddelen

23%

N

ordic Pharma
heeft tot doel
geneesmiddelen
te ontwikkelen welke
tegemoetkomen
aan onvervulde
medische behoeftes
van gezondheidsbeoefenaars en hun
patiënten. Dankzij een
Belgische voetafdruk en
lokale expertise verbindt
Nordic Pharma er zich
toe om op een hoogst
kwalitatieve manier en
aan een correcte prijs
bij te dragen tot het
continu verbeteren van
de levenskwaliteit van
de patiënten.

Fréderic Covemaeker
Nordic Pharma

Geert Van Hoof

Voorzitter KMO Groep.10
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OTC
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ij Will-Pharma
brengen we al
meer dan 95
jaar kwaliteitsvolle
geneesmiddelen en
voedingssupplementen
(OTC producten) op de
markt. Onze horizontale
en flexibele structuur
zorgt er voor dat we snel
tot besluiten kunnen
komen en duidelijk kunnen
communiceren. Deze
organisatiestructuur
vergemakkelijkt de
efficiëntie op alle niveaus,
zowel ten behoeve
van de partners in de
gezondheidszorg als van
de patiënten. Vandaag
hebben we vestigingen
in de drie landen van de
Benelux, en exporteren
onze producten.

Maurienne Will
Will-Pharma

