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Voorwoord 
 

Voor u ligt het onderzoeksrapport “Internationale Kansen & Knelpunten 2015” dat wij speciaal 

voor onze leden en ons netwerk publiceren met als doel meer overzicht en inzicht te creëren in 

de kansen en knelpunten bij het internationaal zakendoen in de Life Sciences & Health.   

De Task Force Health Care stelt veel in het werk om het Nederlandse bedrijfsleven te 

ondersteunen bij het zakendoen over de grens. Hierbij is het van belang om helder te krijgen 

waar organisaties kansen zien en knelpunten ervaren, met als doel de belangen van onze 

achterban voor het voetlicht te brengen in Den Haag en Europa. Daarnaast dient het onderzoek 

als een belangrijke bron bij het bepalen van prioriteiten en het adequaat inrichten van de 

dienstverlening voor onze achterban. 

Wij hopen dat wij u met dit rapport kunnen ondersteunen bij het internationaal zakendoen. 

Mocht u nog vragen hebben, schroom dan niet om contact op te nemen met de Task Force 

Health Care. 

 

Met vriendelijke groet, 

Thijs Teeling 

Voorzitter Task Force Health Care   

 

 

 

 

 

 

 

 

Over Task Force Health Care 

De Task Force Health Care (TFHC) is hét privaat-publiek-platform voor verbinding, kennisdeling en krachtenbundeling 
binnen de Nederlandse Life Sciences & Health (LSH) sector om buiten Nederland de Topsector LSH te profileren en 
betrekken bij de uitdagingen in de internationale gezondheidszorg. Met als doel de internationale gezondheidszorg te 
verbeteren met behulp van de expertise van Nederlandse (MKB)bedrijven, kennisinstellingen, universiteiten, UMC’s, 
NGO’s en overheidsinstellingen binnen de Topsector LSH met ambities en activiteiten in het buitenland.  

mailto:info@tfhc.nl
http://www.tfhc.nl/
mailto:@TFHealthCare
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Jaarlijks voert de Vereniging FME-CWM (ondernemersorganisatie van de 

technologische industrie) i.s.m. de Task Force Health Care (platform van de 

Nederlandse Life Sciences & Health sector) het onderzoek “Internationaal 

Ondernemen” uit. In totaal hebben meer dan 650 bedrijven gereageerd waarvan 271 

bedrijven actief in de Healthcare sector. Deze publicatie richt zich enkel op de Life 

Sciences & Health (LSH) sector. 

 

Sinds 2010 voert de FME i.s.m. de TFHC het onderzoek internationaal ondernemen uit met 

groeiende respons en aandacht. Het hoofddoel van dit onderzoek is identificeren waar bedrijven 

kansen zien in het buitenland en welke ondersteuning zij daarbij nodig hebben. Mede door dit 

onderzoek is de TFHC (en FME) in staat om de belangen van haar achterban voor het voetlicht te 

brengen in Den Haag en Europa. Daarnaast dient het onderzoek als een belangrijke bron bij het 

bepalen van prioriteiten en het adequaat inrichten van de dienstverlening voor haar achterban. 

Respondenten Topsector Life Sciences & Health 2015 

In 2015 hebben 775 contactpersonen bij 676 individuele bedrijven gereageerd, waarvan er 271 

individuele bedrijven (mede) actief zijn in de LSH sector. Net als voorgaande jaren bestaan de 

respondenten vanuit de LSH sector voornamelijk uit bedrijven op het gebied van medische 

apparaten & hulpmiddelen, medische hightech (toeleveranciers) en ziekenhuisbouw. 

Desalniettemin groeit de respons vanuit de dienstverlening (kennisinstellingen en NGO’s) en 

biomedische technologie, een positieve trend! Hieronder worden de 271 bedrijven schematisch 

weergegeven: 

 
Bron: FME Onderzoek Internationaal Ondernemen 2015 

 

Top 10: ‘Afzetmarkten 2015’ 

Alvorens te kijken naar de groeilanden en waar de respondenten de ‘nieuwe’ kansen zien in de 

wereld is het belangrijk een beeld te hebben van de huidige afzetmarkten. Het overgrote deel 

van de bedrijven exporteert naar meer dan één land. Een positieve trend is te zien in het aantal 

bedrijven dat naar meer dan 25 landen exporteert. Dit is sinds 2012 alleen maar toegenomen. 

Over de jaren heen blijkt dat de top 10 van afzetmarkten stabiel is (zie: Exportbestemmingen 

2012-2015). De Europese buurlanden Duitsland, Verenigd Koninkrijk en België vormen al jaren 
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een traditionele top 3.  De VS - zijnde een overzeese markt - heeft altijd in de top 10 gestaan en 

staat in de laatste jaren ook steevast boven Frankrijk als voornaamste exportmarkt. China lijkt 

terug van weggeweest en stijgt weer richting de top 5 van afzetmarkten. Zwitserland en Italië 

zijn stabiele middenmoters in de Top 10 wat doet vermoeden dat dit stabiele markten zijn. De 

laatste twee plekken worden vaak (maar niet uitsluitend) ingevuld door snelgroeiende markten. 

Dit jaar zijn deze plekken voor de Europese nieuwkomers Spanje (9) en Polen (10). Opvallende 

landen die verdwenen zijn uit de Top 10 zijn Zweden (11) en Rusland (12). Voor Zweden is het 

dalen uit de Top 10 moeilijk verklaarbaar. Voor Rusland daarentegen zal de daling en direct 

verband hebben met de Europese sancties naar aanleiding van de situatie in Oekraïne. Tot op 

heden heeft nog nooit een Zuid-Amerikaans of Afrikaans land de Top 10 bereikt.  

Exportbestemmingen 2012 Exportbestemmingen 2013 Exportbestemmingen 2014 Exportbestemmingen 2015 

1. Duitsland 1. Duitsland 1. Duitsland 1. Duitsland    
2. België 2. België 2. VK 2. België    
3. VK 3. VK 3. België 3. VK    
4. Frankrijk 4. VS 4. VS 4. VS    
5. China 5. Frankrijk 5. Frankrijk 5. Frankrijk    
6. Zwitserland 6. China 6. Zweden 6. China   
7. VS 7. Italië 7. Zwitserland 7. Zwitserland   
8. Italië 8. Zwitserland 8. Rusland 8. Italië  
9. Rusland 9. Rusland 9. Japan 9. Spanje 

10. Zweden 10. VAE 10. China 10. Polen  

 Bron: FME Onderzoek Internationaal Ondernemen 2015 

 

Top 10: ‘Groeilanden 2015’ 

Naast de huidige afzetmarkten is het belangrijk te weten en te kijken waar de toekomstige 

groeilanden en exportkansen liggen. In de tabel ‘Groeilanden totaal 2015’ wordt de Top 10 

weergegeven van de wereldwijde groeilanden aldus het bedrijfsleven. Europa blijft – met 6 uit 

10 groeilanden – een belangrijke regio voor de groei van het Nederlandse LSH bedrijfsleven. 

Echter, de beperkte economische groei binnen de EU enerzijds en de interessante 

ontwikkelingen in de rest van de wereld anderzijds maakt het noodzakelijker en aantrekkelijker 

om verder van huis te kijken. Niet geheel verrassend blijft Duitsland de belangrijkste afzet- en 

groeimarkt binnen de EU. Bedrijven doen hier veel zaken en gezien de positieve economische 

ontwikkelingen van de laatste jaren zien bedrijven hier nog steeds groei. Van de welkbekende 

BRIC-landen staan China, India en Brazilië in de Top 10, de grootmacht Rusland zakt naar een 

notering buiten de lijst vanwege de eerdergenoemde Europese sancties. Opvallend is dat 

Brazilië het enige land is die wel als groeiland wordt aangemerkt maar nog nooit in de Top 10 

afzetmarkten is beland, wie weet gaat dit veranderen in de toekomst? 

 

 

 

 

 

 

Groeilanden totaal 2015 

1. Duitsland   
2. VK  
3. VS  
4. China  
5. Frankrijk  
6. België    
7. Brazilië  
8. India    
9. Spanje 

10. Italië  
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Binnen Europa krabbelen Spanje en Italië weer wat op, terwijl in de rest van de wereld ook de 

landen in het  Midden-Oosten al jaren goed scoren. De lijstjes met bestemmingen en 

groeilanden schetsen een algemeen beeld, maar vertellen niet het hele verhaal. Alle sectoren en 

branches hebben op hun beurt weer eigen belangrijkste afzet-en groeimarkten. In de 

jubileumeditie van het FME onderzoek Internationaal Ondernemen wordt hier uitgebreid op in 

gegaan. Een opvallend land in de Europese regio waar bijzondere zorgontwikkelingen 

plaatsvinden maar die niet in de Top 10 staat is Turkije. 

 

 

 

 

 
Bron: FME Onderzoek Internationaal Ondernemen 2015 

Top 10: ‘Export naar Ontwikkelingslanden’ 
Naast de ontwikkelde en opkomende landen ziet het Nederlandse bedrijfsleven ook in stijgende 

mate mogelijkheden en kansen in ontwikkelingslanden1 (OS-landen). In de tabel hieronder ziet u 

een overzicht van de landen die genoemd werden door het bedrijfsleven op de vraag: ‘In welke 

ontwikkelingslanden doet uw bedrijf zaken, heeft uw bedrijf zaken gedaan of wilt uw bedrijf 

zaken gaan doen?’. In tegenstelling tot de afzetmarkten (zie hierboven) blijkt dat deze Top 10 

voor OS-landen jaarlijks bijzonder uiteenloopt, mogelijk wegens een heviger veranderend 

economisch en politiek klimaat in de desbetreffende landen. Slechts 4 landen staan structureel 

in de top 10, namelijk Indonesië, Ghana, Nigeria en Egypte. Sprekende over OS-landen kijkt het 

bedrijfsleven naast Oekraïne voornamelijk naar Afrika en Azië. Zuid-Amerika blijft vooralsnog 

buiten beeld. 

OS Landen 2013 OS Landen 2014 OS Landen 2015 

1. Ghana 1. Indonesië 1. India 
2. Kenia 2. Ghana 2. Indonesië 
3. Egypte 3. India 3. Egypte 
4. Indonesië 4. Nigeria 4. Thailand 
5. Libië 5. Maleisië 5. Vietnam 
6. Nigeria 6. Vietnam 6. Nigeria 
7. Rwanda 7. Thailand 7. Kenia 
8. Oeganda 8. Egypte 8. Oekraïne 
9. Vietnam 9. Ethiopië 9. Ghana 

10. Oekraïne 10. Zambia 10. Ethiopië 

Bron: FME Onderzoek Internationaal Ondernemen 2015 

 

Top 10: ‘Barrièrelanden’  

Het doen van zaken over de grens gaat natuurlijk niet altijd zonder slag of stoot. 

Cultuurverschillen, hoge importtarieven, gecompliceerde wet- en regelgeving of oneerlijke 

concurrentie zijn voorbeelden van handelsbarrières en knelpunten die bedrijven ervaren. De 

                                                           
1
 OS-landen: Landen die ontwikkelingshulp ontvangen van internationale financieringsinstituten. 

Groeilanden binnen EU 2015 Groeilanden buiten EU 2015 

1. Duitsland 1. VS 
2. VK 2. China 
3. Frankrijk 3. Brazilië 
4. België 4. India 
5. Spanje 5. Rusland 
6. Italië 6. VAE 
7. Zweden 7. Saoedi-Arabië 
8. Polen 8. Singapore 
9. Denenmarken 9. Zwitserland 

10. Oostenrijk 10. Japan 
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BRIC-landen worden het vaakst genoemd als het gaat om landen waar bedrijven in de 

technologische industrie handelsbarrières ervaren2. Hierbij wordt Brazilië de afgelopen jaren als 

grootste “barrièreland” gezien. Echter, staat de Aziatische grootmacht China dit jaar, sinds 2010, 

weer op de eerste plek. Daarnaast scoort de Verenigde Staten ook altijd hoog. Opvallend is dat 

er dit jaar ook weer een Europese landen in de lijst staan. Omdat hier op grote schaal zaken mee 

wordt gedaan zullen ondernemers vaker tegen problemen aanlopen. 

  

 

 

 

 

‘Knelpunten bij Export’ 

Als men kijkt naar specifieke export knelpunten is het opmerkelijk dat invoerbelemmeringen en 

douane-procedures in toenemende mate als problemen worden ervaren. Eveneens wordt het 

vinden van lokale handelspartners of distribiteurs ook meer en meer als knelpunt gezien. Het 

internationale speelveld wordt de laatste jaren steeds groter en gecompliceerder. Voor veel 

bedrijven zijn nieuwe exportmarkten lastiger te overzien, zij hebben onvoldoende kennis, tijd en 

mankracht binnen het eigen bedrijf om dit op te lossen. Uiteindelijk vormen ook de hoge 

importtarieven en afwijkende technische regels en standaarden ook een grote barrière bij het 

internationaal zakendoen.  

 

 

 

 

 

 

Bron: FME Onderzoek Internationaal Ondernemen 2015 

 

 

2
 Het hoofdstuk Knelpunten & Barrières is een analyse over de gehele breedte van de technologische industrie en niet    

enkel LSH  

 

 

 

Barrière landen  2015 

1. China 
2. Rusland 
3. VS 
4. Brazilië 
5. India 
6. Saoedi-Arabië 
7. Duitsland 
8. Zwitserland 
9. Taiwan 

10. Indonesië 

Knelpunten Export 2015 2014 2013 2012 

Invoerbelemmeringen en douaneprocedures 43% 50% 45% 29% 

Het vinden van lokale handelspartners / distribiteurs 38% 41% 34% 39% 

Gebrek aan marktkennis 32% 31% 30% 23% 

Onvoldoende kennis, tijd en mankracht binnen eigen bedrijf 30% 34% 29% 27% 

Taal- en cultuurverschillen  24% 22% 20% 19% 

Betaling- en valutarisico’s  15% 22% 19% 23% 

Onvoldoende financierings- of verzekeringsfaciliteiten  14% 20% 17% 17% 

Geen knelpunten 12% 9% 12% 11% 

Aanpassen van product aan lokale producteisen  11% 12% 7% 15% 

Publicatie 
 

Door:  Stichting Task Force Health Care i.s.m. Vereniging FME-CWM 

Datum:  21 Augustus 2015 

Contact:  Peter Post  Erik Pentinga  

ppo@tfhc.nl   epe@tfhc.nl 

+31 79 353 1283  +31 79 353 1173 
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