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Programma 

 Wie zijn wij en waar staan wij voor? 
 
 Geneesmiddelensector in Nederland 

 
 EMA: Kansen voor de geneesmiddelensector 

 
 Werk aan de winkel 

 
 



Over de Vereniging 

 Ruim 40 leden, internationale bedrijven 
 

 Sector goed voor 65.000 banen 
 

 773 klinische onderzoeken in 2018 
 

 197 nieuwe geneesmiddelen in ontwikkeling in NL 
 
 Missie: ‘De juiste behandeling, voor de juiste patiënt,      

op het juiste moment’ 
 

 Visie: ‘Wij verbeteren toegankelijkheid en duurzame 
betaalbaarheid van nieuwe medicijnen voor patiënten’ 



Life Sciences & Health in Nederland 

 Nederland heeft één van de meest geconcentreerde Life 
Sciences & Health clusters ter wereld 
 29 campussen, 2900 innovatieve R&D life sciences 

bedrijven, 8 umc’s, 12 universiteiten en 420 bedrijven 
 

 Verdubbeling van aantal bedrijven in de Life Sciences in 
afgelopen tien jaar 
 

 Hoog niveau van expertise op gebieden zoals 
kankeronderzoek, cardiovasculaire-, infectieuze en 
neurodegeneratieve ziekten, klinisch onderzoek, medical 
imaging en gezondheidszorgsystemen 
 

 200 publiek-private samenwerkingen in Life Sciences 



R&D investeringen geneesmiddelenbedrijven in Europa 

 In Denemarken, Zwitserland en België wordt significant 
meer geïnvesteerd door geneesmiddelenbedrijven  

 In de periode 2006-2016 zijn in deze landen de investeringen 
sterker gegroeid ; Denemarken (36%),  Zwitserland (56%) en 
België (46%) 



Kerncijfers geneesmiddelensector 



EMA: Kansen! 

 Verhuizing  Europees Geneesmiddel Agentschap (EMA) naar 
Amsterdam 
 

 Kans om meer bedrijvigheid aan te trekken 
 Biotech en farmaceutische bedrijven 
 Gespecialiseerde advocaten kantoren 
 Service verlenende bedrijven 

 
 Het kabinet erkent de maatschappelijke en economische kansen van de 

EMA 
 Nationaal actieprogramma “Nieuwe kansen voor topsector Life 

Sciences & Health 
 Nationale coördinatie, programma Future Affordable 

Therapies, en strategische acquisitie 



PharmInvestHolland: Publiek-privaat initiatief om het investeringsklimaat 
te versterken 

 Gestart in 2017 
 

 Doel: aantrekken van investeringen in R&D, productie en distributie van 
geneesmiddelen 
 Meer werkgelegenheid (tenminste 25,000 banen in 2025) 
 Stijging van jaarlijkse investeringen in farmaceutische R&D 

(tenminste € 750 miljoen in 2025) 
 Grotere bijdrage van de farmaceutische industrie aan de 

Nederlandse economie (stijging van 40% naar € 7,5 miljard in 2025) 
 

 Activiteiten 
 Publicatie bidbook geneesmiddelensector 
 Corporate film geneesmiddelensector 
 Vergelijkende studie investeringsklimaat van NL 



Werk aan de winkel 

 
 Nederlandse klimaat geneesmiddelen 
  Visie op R&D 
 Geloofwaardigheid Nederland 

 Toegang tot nieuwe geneesmiddelen 
 Prijsdiscussie 
 Postcode geneeskunde    

 
 IP en magistraal bereiden 
 Europese samenwerkingsverbanden en funding 
 Voldoen aan EU Clinical Trial Regulation (klinische proeven) of 

eigen regelgevingsproces? 



Vragen? 


