
Bouwen aan
‘In 2021 publiceerden we het 
ambitieuze plan Boston aan de 
Noordzee, dat erop gericht is ons 
land gezonder, weerbaarder en 
welvarender te maken. Bovendien 
worden we zo minder afhankelijk van 
landen als China en India. 

De afgelopen jaren is de 
geneesmiddelensector uitgegroeid 
tot een krachtig en bloeiend 
ecosysteem. Nederland heeft alles in 
huis om hét leidende ecosysteem van 
Europa te worden op het gebied van 
life sciences & health.

Om de unieke positie van Nederland nog maar eens goed duidelijk te maken, zetten 
we 10 actuele hoogtepunten op een rij.’

Gerard Schouw, directeur Vereniging Innovatieve Geneesmiddelen

‘Als we op eigen benen willen 
staan en veilig willen zijn op 
het gebied van gezondheid, 
dan moeten we uitgroeien 
tot Boston aan de Noordzee. 
Er kan ontzettend veel en de 
sector kan het aan.’

Prof. dr. Jan Peter 
Balkenende – voormalig 
minister-president

Export van 
medicijnen en 
vaccins groeit 
hard 
(uitvoerwaarde medicinale 
en farmaceutische 
producten in miljarden 
euro’s)
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Vaccins

33
Vaccins werken zeer effectief tegen 
ziekenhuisopnames; na vaccinatie tegen COVID-19 
is de kans op ziekenhuisopname 20 keer lager. De 
kans opgenomen te worden op de intensive care is 
33 keer lager.

NL
Nederland groeit uit tot sleutelspeler in de 
Europese vaccinmarkt. Voor 3 van de 4 COVID-19 
vaccins die zijn goedgekeurd in Europa vindt op 
grote schaal productie plaats in Nederland.

30%
Naar schatting is 30% van alle vaccins die 
wereldwijd geproduceerd werden vóór deze 
pandemie gebaseerd op technologie uit 
Nederland.

Nederland als Europese medicijnhub



Investeringen 
in biotech 
schieten door 
het dak 
(private investeringen 
in biotech per halfjaar)
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Economie

30,8
Nederlandse export van geneesmiddelen en 
vaccins neemt in 2020 met € 3 miljard toe tot een 
totaal van € 30,8 miljard.

36 & 34
In 2019 en 2020 vestigden respectievelijk 36 
en 34 life sciences & health-bedrijven zich in 
Nederland. Dat is bijna twee keer zoveel als voor 
de coronacrisis, toen ging het steeds om circa 20 
bedrijven.

440
Investeringen in biotech schieten door het dak; in 
de tweede helft van 2020 werd met privaat geld 
voor maar liefst $ 440 miljoen geïnvesteerd. Dat is 
bijna even veel als alle investeringen tussen 2016 
en 2019 samen.
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Innovatie 

Top 3
Janssen verhoogt haar R&D-investeringen in 2020 
met € 86 miljoen tot € 499 miljoen en klimt naar 
plek 3 in de Nederlandse R&D top 30. 
 

100
Bijna 100 jaar na haar ontstaan keert Organon 
terug als zelfstandig bedrijf.

CAR-T
Brystol Myers Squibb kiest Nederland als 
locatie voor hypermoderne Europese CAR-T 
celtherapiefaciliteit.

232
Het aantal farmaceutische patentaanvragen stijgt 
van 203 in 2019 tot 232 in 2020.

De geneesmiddelensector 
in cijfers

2.900 
innovatieve R&D life science bedrijven

420 
biofarmaceutische bedrijven

65.000 
werknemers, waarvan 7.800 in klinisch onderzoek

200 
publiek-private partnerships

14 
universiteiten, waarvan 12 biomedische 
onderzoeksuniversiteiten

8 
universitaire medische centra

€33 
miljard jaarlijkse omzet

€30,8 
miljard export waarde

6,2% 
gemiddelde jaarlijkse groei in toegevoegde waarde

€131,40 
toegevoegde waarde per gewerkt uur

±550 
klinische onderzoeken per jaar


