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Beleggen in medische 
technologie: geen grijze sector!

INVESTEREN

Elk jaar worden we een jaartje ouder, op zich een heuglijke 
gebeurtenis. Wereldwijd leidt deze verjaardag wel tot een 

achterliggende trend: vergrijzing. Vooral de Westerse wereld 
heeft een sterk verouderende bevolking.

Zo zien we in eigen land dat nu al meer 
dan 2 miljoen Belgen 65 jaar of ouder 
zijn. Deze groep neemt jaarlijks toe met 
één procent, dubbel zo snel als de totale 
bevolkingsgroei in België. Ook de leef-
tijdsgroep tussen 45 en 64 jaar groeit 
aanzienlijk sneller dan de totale bevol-
king. Vergrijzing is dus een zeer actueel 
thema en zal dat de komende jaren 
ook blijven want doordat we allen op-
schuiven in de leeftijdspiramide zal deze 
trend nog versterken.  Quasi alle ontwik-
kelde economieën hebben er mee te 
maken.

In dit artikel staan we stil bij deze trend, 
die zeer krachtig is en lichten we toe hoe 
u er als belegger kan op inspelen via een 
belegging in de sector van de Medische 
Technologie (MedTech). We bespreken 
hier 6 factoren die van grote invloed zijn 
op deze ganse sector.

Demografie
Twee demografische vaststellingen zijn 
belangrijk: een hogere levensverwach-
ting en de omvang van de zogenaam-
de babyboomgeneratie. De levens-
verwachting bij geboorte ligt vandaag 
gemiddeld op 81,5 jaar (83,7 jaar bij 
vrouwen en 79,9 jaar bij mannen). Ter 
vergelijking, wie 50 jaar geleden gebo-
ren werd had een levensverwachting 
die pakweg 10 jaar minder is dan van-
daag. Ten tweede lag het geboortecijfer 

in de jaren ’60 veel hoger dan vandaag. 
Al die jaren verschoof deze babyboom-
generatie doorheen onze bevolkings-
piramide als een relatief grote groep. 
Deze generatie bereikt vandaag stelsel-
matig de leeftijd van 60 jaar en ouder. 
Langer leven werkt op zich al vergrijzing 
in de hand en de babyboomgeneratie 
zorgt ervoor dat ook de komende jaren 
de vergrijzing verder zal toenemen, elk 
jaar een beetje meer. Langer leven ver-
hoogt ook de nood aan medische ver-
zorging.

Als belegger biedt dit uitstekende kan-
sen. De gestage vergrijzing zorgt bij 
verschillende bedrijven voor een extra 
groei, los van de eigenlijke economi-
sche cyclus. Die groei wordt bovendien 
gedragen door een wereldwijde trend 
die we statistisch kunnen opvolgen met 
allerlei data en grafieken. Die zichtbaar-
heid leert ons dat de trend nog verre 
van ten einde is. Het resultaat is dat de 
markt voor medische toestellen groeit 
aan een ritme van 4-5% per jaar.

Slechte gewoontes: geef maar toe…
De mens beweegt te weinig, eet te 
veel en te ongezond. Het gevolg is een 
steeds groeiende groep van mensen 
die zwaarlijvig zijn of te kampen heb-
ben met overgewicht. Verschillende 
aandoeningen en ziektes die vandaag 
vaak voorkomen vinden hun oorsprong 

in overgewicht en dus ook in een tekort 
aan beweging en een ongezond eetpa-
troon. Overgewicht verhoogt de kans op 
diabetes, een te hoog cholesterolgehal-
te en een verhoogde bloeddruk. Indirect 
verhoogt de kans dan weer op hart- en 
vaatziekten zoals een hartinfarct of een 
beroerte. Ook onze gewrichten, zoals 
knieën en heupen, slijten sneller wan-
neer ze een te groot gewicht moeten 
dragen. Slechte eetgewoontes verho-
gen de nood aan medische verzorging 
in zowat alle lagen van de bevolking, 
niet enkel bij ouderen.

De eed van Hippocrates
De Griekse arts Hippocrates wordt alge-
meen beschouwd als ‘vader van de ge-
neeskunde’ en is vooral bekend van de  
eed die zijn naam draagt.  In de eerste 
plaats dient een arts plichtsbewust en 
nauwgezet zijn beroep uit te oefenen en 
boven alles moet hij zorg dragen voor de 
patiënt, diens gezondheid bevorderen 
en zijn lijden verlichten. Als gevolg van 
deze eed zal geen enkele arts ondoor-
dachte beslissingen nemen wanneer 
de patiënt en zijn verzorging ter sprake 
komt. Ook de maatschappij zelf is door-
drongen van de drang naar een langer 
leven in de best mogelijke omstandig-
heden.  Een arts of een hospitaal kan en 
wil niet inboeten op kwaliteit als het op 
de gezondheid van de patiënt aankomt, 
dankzij Hippocrates. Een arts zal in de 
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eerste plaats die producten gebruiken 
die hij kent en kwalitatief hoog inschat. 
Zo verstevigt men de positie van de be-
staande spelers op de markt en beperkt 
men de toegang voor nieuwkomers.  

FDA: Food and Drug Administration 
De FDA is het agentschap van de fe-
derale overheid in de Verenigde Sta-
ten dat de kwaliteit van vooral  voed-
sel en medicijnen controleert. Ook het 
goedkeuren van medische toestellen 
en medische uitrusting valt onder de 
bevoegdheid van de FDA.  Al naarge-
lang de complexiteit van het product, 
de risico’s verbonden aan het product 
en het uiteindelijke potentieel op het 
vlak van gezondheid deelt de FDA elk 
product in één van drie groepen in. On-
der ‘Class III’ vallen de meest complexe 
medische toestellen, die in het lichaam 
worden ingebracht. Zij maken een ver-
schil tussen leven en dood voor de 
patiënt en zorgen voor een verhoogd 
risico op letsel of ziekte net doordat 
ze in het lichaam ingebracht worden. 
Concreet gaat het dan over bijvoor-
beeld pacemakers, protheses, stents, 
producten voor nierdialyse enzovoort.  
Slechts 9% van alle medische toestel-
len is goedgekeurd als een ‘Class III’, 
die logischerwijze het meest rigoureuze 
goedkeuringsproces moeten doorlo-
pen vooraleer ze op de markt kunnen 
komen. Een producent van medische 
uitrusting die relatief veel producten uit 
de ‘Class III’ in zijn gamma heeft, geniet 
van een extra bescherming dankzij die 
strenge goedkeuringsprocedure. Op-
nieuw een duidelijk voordeel voor be-
staande spelers en een nadeel voor de 
nieuwkomer.

Onderzoek (R&D) en diversificatie 
gaan hand in hand
Een derde laag van bescherming komt 
voort uit de continue stroom aan nieuwe 
producten die de medische technologie 
sector op de markt brengt. De budget-
ten voor onderzoek en ontwikkeling fluc-
tueren meestal tussen de 5 en 8% van 
de jaarlijkse omzet. Het resultaat is een 
continue pijplijn aan nieuwe producten, 
nieuwe toepassingen en nieuwe dienst-
verlening die op de markt komen en die 
de vraag naar medische toestellen en 
uitrusting blijven ondersteunen. De be-
staande marktleiders bouwen voort op 
hun reeds bestaande technologie en 
focussen zich op het verbeteren van die 
bestaande producten. 

De enkele nieuwkomers die er even-
wel toch in slagen om met een nieuwe 
baanbrekende technologie door te bre-
ken, komen bovendien in het vizier van 
de grotere spelers in de markt. De kleine-
re nieuwe bedrijven beschikken immers 
niet over een wereldwijd distributienet-
werk om hun producten te verkopen, 
wat de grote spelers logischerwijze wel 
hebben. Een overname door een grote 
speler is dan ook vaak een win-win voor 
beiden. De grote speler vergroot zijn 
gamma met een nieuwe technologie en 
verstevigt zijn marktpositie. Bovendien 
kan de overnemer zijn groeiritme hoog 
houden. Het Amerikaanse bedrijf Stryker 
is daar een duidelijk voorbeeld van. (zie 
later)

Indirecte blootstelling aan groeilan-
den dankzij de hoge intrededrempels
Medtech bedrijven zijn tenslotte een 
uitstekende manier om indirecte bloot-

stelling te krijgen aan de toenemende 
middenklasse in de groeilanden.  Deze 
landen hechten hoe langer hoe meer 
belang aan een goede gezondheids-
zorg en besteden er dus meer en meer 
middelen aan. Echter, naar omzet ge-
meten zijn alle grote bedrijven uit de 
MedTech-sector afkomstig uit de VS, 
Europa of Japan.  In tegenstelling tot 
quasi alle andere sectoren, is geen en-
kel Chinees bedrijf er voorlopig in ge-
slaagd om zich tussen die topspelers te 
manoeuvreren. In tegendeel, het zijn de 
Westerse bedrijven die geleidelijk aan 
de Chinese markt inpalmen met hun 
kwalitatief hoogstaande producten. Ook 
deze trend verhoogt het groeiprofiel van 
de ganse sector en is illustratief voor de 
hoge intrededrempels die de sector ty-
peren.

Deze inzichten toegepast
We bespraken tot dusver 6 factoren die 
van grote invloed zijn voor de ganse 
sector van producenten van medische 
toestellen en uitrusting. Het samenspel 
van die factoren zorgt voor een over-
duidelijk groeipotentieel voor de sec-
tor over de komende jaren. Binnen elke 
niche zien we bovendien dat de markt 
vaak naar een oligopolie evolueert, 
waarbij twee tot vier spelers er in slagen 
een groot en relatief stabiel marktaan-
deel te behalen. En dat met een beperkt 
risico, dankzij toenemende diversificatie. 
We illustreren dit alles met drie bedrijven 
uit de sector, elk actief in verschillende 
specifieke niches. Elk van deze spelers 
is reeds decennia actief in zijn niche en 
dat als marktleider.

Binnen elke niche zien we dat de markt vaak naar 
een oligopolie evolueert, waarbij twee tot vier 
spelers er in slagen een groot en relatief stabiel 
marktaandeel te behalen. En dat met een beperkt 
risico, dankzij toenemende diversificatie.
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Drie medtech 
spelers van dichtbij
bekeken
Medtronic
marktkapitalisatie 150 miljard USD
omzet 30,5 miljard USD

Medtronic werd opgericht in 1949 en specialiseerde zich 
initieel in de productie van pacemakers. Het bedrijf uit 
Minneapolis ontwikkelde de allereerste artificiële pace-
maker die aangedreven werd door een batterij. Het 
verruimde sindsdien de focus naar andere delen van het 
menselijk lichaam zoals de hersenen, de neus, de keel, de 
oren, de rug en het zenuwstelsel. Medtronic is vandaag 
naar omzet gemeten het grootste bedrijf ter wereld dat 
actief is in de productie en verkoop van medische toe-
stellen.  

Stryker
marktkapitalisatie 82 miljard USD
omzet 14 miljard USD

In 1941 richtte Dr. Homer Stryker, een orthopedisch chirurg, 
een bedrijf op om het mobiel hospitaalbed dat hijzelf ont-
wikkeld had te commercialiseren. Nadien ontwikkelde Dr. 
Stryker ook nog zijn eigen chirurgisch handgereedschap 
en een allereerste voorloper van de voetbrace. Ook van-
daag nog is Stryker actief in de productie van chirurgisch 
handgereedschap en ziekenhuisbedden. Dankzij een 
overname in 1998 voegde Stryker daar nog de productie 
en verkoop van orthopedische implantaten bij en later, 
in 2011 ontstond de afdeling neurotechnologie.  Elk van 
deze drie segmenten groeit duidelijk sneller dan de markt 
en dat dankzij de zeer vooruitstrevende technologie die 
Stryker kenmerkt.

Baxter international
marktkapitalisatie 44 miljard USD
omzet 11,2 miljard USD

De oorsprong van Baxter International gaat terug tot in 
1931, toen Dr. Donald Baxter de allereerste kant-en-klare 
intraveneuze oplossing ontwikkelde en commerciali-
seerde. Niet veel later ontwikkelde Baxter ook de eerste 
oplossing voor het verzamelen en bewaren van bloed. 
Vandaag zijn intraveneuze systemen in verschillende 
domeinen nog steeds onlosmakelijk verbonden met het 
bedrijf Baxter International. Baxter is wereldwijd actief in 
de productie van systemen en toebehoren voor nierdialy-
se, essentiële voedingsstoffen voor patiënten, en auto-
matische systemen voor het rechtstreeks toedienen van 
voedingsstoffen en medicatie.

Investigational device currently under development. Not cleared or approved for sale in U.S. or any market.

MEDTRONIC RAS
MODULAR SOLUTION DESIGNED TO ADDRESS
COST AND UTILIZATION BARRIERS

Eerste cementloze knieprothese van Stryker international
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Disclaimer

Focus. magazine is een publicatie van Leo Stevens & Cie, een beursvennoot-

schap gereglementeerd door de NBB (Nationale Bank van België) en de FSMA 

(Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten). 

Deze publicatie mag niet beschouwd worden als ‘onderzoek op beleggingsge-

bied’ zoals bedoeld in het koninklijk besluit van 3 juni 2007. Het is een publicitaire 

mededeling. De wettelijke voorschriften ter bevordering van de onafhankelijk-

heid van onderzoek op beleggingsgebieden zijn hierop niet van toepassing. 

Eventuele aanbevelingen zijn niet onderworpen aan een verbod om al voor de 

verspreiding van onderzoek op beleggingsgebied te onderhandelen.

Deze publicatie mag niet als persoonlijk beleggingsadvies beschouwd worden. 

Leo Stevens & Cie kan niet garanderen dat de in de publicatie behandelde fi-

nanciële instrumenten voor u geschikt zijn. Mocht u op basis van deze publica-

tie overgaan tot een financiële transactie, dan draagt u hier zelf de volledige 

verantwoordelijkheid voor. Beleggen in financiële instrumenten (zoals aande-

len) kan grote risico’s inhouden. Alvorens tot een transactie over te gaan, moet 

een belegger beschikken over de nodige ervaring en kennis om de eventuele 

risico’s die gepaard gaan met de transactie ten volle in te schatten, in staat 

zijn om deze risico’s te dragen waarbij beseft moet worden dat het belegde 

kapitaal geheel of gedeeltelijk verloren kan gaan.

Medewerkers van Leo Stevens & Cie kunnen vóór de verspreiding van deze aan-

bevelingen handelen in het financieel instrument.

Eventuele rendementen die in deze publicatie vermeld werden, zijn gere-

aliseerd geworden in het verleden. Er is geen garantie dat zij ook in de toe-

komst behaald zullen worden. Men kan evenmin zeker zijn dat de beschreven 

scenario’s, verwachtingen en risico’s zullen uitkomen in de realiteit. Zij dienen 

als indicatief beschouwd te worden. De gegevens die in de publicatie vermeld 

worden, zijn louter informatief en kunnen aan veranderingen onderhevig zijn. 

Wisselkoersschommelingen kunnen vooropgestelde resultaten en rendemen-

ten beïnvloeden. 

De publicatie geeft de analyse weer van de auteur op de vermelde datum. 

Hoewel de analyse gebaseerd is op volgens de auteur betrouwbare bronnen, 

kan de correctheid, volledigheid en actualiteit van de gebruikte informatie niet 

gegarandeerd worden. Leo Stevens & Cie kan nooit aansprakelijk gesteld wor-

den voor de eventuele onjuistheid of onvolledigheid van bepaalde gegevens 

in deze publicaties. 

Niets in deze publicatie mag gereproduceerd worden zonder de voorafgaande 

uitdrukkelijke en schriftelijke toestemming van Leo Stevens & Cie. Deze publica-

tie is onderworpen aan het Belgisch recht en aan de uitsluitende rechtsmacht 

van de Belgische rechtbanken.

Leo Stevens & Cie
Vermogensbeheer met een pure & persoonlijke missie

Leo Stevens & Cie begeleidt u in het beheer van uw vermogen als geen 
andere financiële instelling in België: puur en persoonlijk.
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