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1. INLEIDING 

We bevinden ons in een context waarin veel aspecten van het dagelijkse leven aan een snel tempo 
veranderen. Dit ligt lang niet alleen aan de coronacrisis waarin we ons sinds begin 2020 bevinden. In 
grote landen slaagt men er steeds moeilijker in om dezelfde publieke voorzieningen te bieden op het 
platteland als in de stad. Gezondheidszorg dendert in een snel tempo van een curatieve naar een 
preventieve aanpak. Consumenten geraken steeds meer gewoon aan alle diensten die hen het leven 
vergemakkelijken (die men “commodities” noemt). 
 
Het is net in deze context dat Medtech goed gedijt. Meer dan ooit zal gezondheidszorg een individuele 
aanpak krijgen, met een aangepaste timing, gepersonaliseerde opvolging en met verschillende 
communicatietools. De consument wordt patiënt en omgekeerd, met hardloopapp’s, cardiologische apps 
en toepassingen om de slaapkwaliteit te verbeteren. Ook het leven van de gezondheidswerker wordt 
vereenvoudigd dankzij talloze tools die de opvolging van de patiënt ondersteunen en digitaliseren. 

1.1 DEFINITIE 

Er worden veel termen gebruikt die onder de paraplu Healthtech vallen waardoor het verstandig lijkt 
om even toe te lichten wat wij in deze tekst zullen hanteren als definitie van Medtech. Medtech, zoals in 
deze tekst zal worden gebruikt, wordt soms ook omschreven door de andere Engelstalige term Digital 
Health Tech. In het Frans hanteert men vaak de naam e-Santé. 
 
Het is een verzameling van toestellen, diensten en software uit het hele domein van de gezondheid (de 
gezondheidszorg, maar ook toepassingen die consumenten kunnen gebruiken om hun gezondheid op te 
volgen) die een impact hebben op het comfort, gebruik en opvolging van en door de consument, de 
patiënt en de gezondheidswerker. Onder toestellen verstaan we geen geavanceerde medische 
hulpstukken, maar wel toestellen die het dagelijkse comfort van patiënt of consument kunnen 
verbeteren. 

2. FRENCH TECH 

2.1 LA START-UP NATION 

Frankrijk krijgt wereldwijd een steeds beter imago als het gaat over nieuwe technologieën en haar 
start-upscene. Parijs is een hotspot geworden waar jonge bedrijven zich erg snel kunnen ontwikkelen. 
Emblematisch voor deze nieuwe wind is de grote incubator Station F. Niet alleen privé-initiatieven 
hebben een gunstig effect op de “start-up nation”, ook de Franse overheid ijvert erg hard om haar start-
ups te laten uitgroeien tot wereldspelers. Hieronder lichten we twee French Tech-programma’s toe en 
overlopen we enkele Medtech-succesverhalen. 
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2.1.1 Tech1201 

Tech120 is een door de Franse overheid gestuurd programma bedoeld om ondersteuning te bieden aan 
+/- 120 sterk groeiende start-ups. Deze start-ups kunnen beroep doen op de expertise van tal van 
overheidsinstellingen. Het opzet is om de groei te stimuleren en kansen te creëren voor start-ups. 
 
De basis van het programma steunt op 5 pijlers: internationale ontwikkeling, financiering, markttoegang, 
aanwerving talent en ondersteuning in alle betrekkingen met de administratie. Voorbeelden zijn de 
URSSAF (Franse dienst sociale bijdragen) die toegewijde accountmanagers en gepersonaliseerde diensten 
opzet om de starters wegwijs te maken omtrent de betalingsmodaliteiten van de sociale bijdragen; en 
Banque de France die een markttoegangsverzekering aanbiedt voor investeringen om in geval van 
mislukking een nieuwe markt in het buitenland te veroveren. 
 

Bron: https://lafrenchtech.com/fr/la-france-aide-les-startups/french-tech-120-2/ 

 
 

 
1 https://lafrenchtech.com/fr/la-france-aide-les-startups/french-tech-120-2/  

https://lafrenchtech.com/fr/la-france-aide-les-startups/french-tech-120-2/
https://lafrenchtech.com/fr/la-france-aide-les-startups/french-tech-120-2/
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2.1.2 NEXT402 

Bovenop de lijst Tech120 bestaat sinds vorig jaar ook de NEXT40 (naar analogie met de CAC40). Dit is een 
jaarlijkse lijst met 40 toekomstige hoogvliegers van de Franse technologie en met het grootste potentieel 
voor internationale groei. De NEXT40-lijst zal elk jaar worden gepubliceerd door La French Tech en 
Bpifrance en bevat de 40 meest belovende start-ups in het Franse ecosysteem. Enkele criteria zijn de 
economische ontwikkeling of prestatie van de start-up en het groeipotentieel. Voorwaarden zijn 
evenwel dat het hoofdkantoor van de start-up in Frankrijk moet gevestigd zijn, dat de start-up nog 
onafhankelijk en niet beursgenoteerd is. 
 
Het opzet van de NEXT40-lijst is om start-ups te promoten waarvan de groei zich zal vertalen in een 
positief effect voor zowel de economie als de samenleving.  

Bron: https://lafrenchtech.com/fr/la-france-aide-les-startups/next40/  

2.1.3 Aandeel Medtech in Tech120 en Next40 

In beide lijsten (Tech120 en NEXT40) merken we op dat het aandeel Medtech (en algemener Healthtech) 
eerder klein is – respectievelijk 9 en 2. Er is een grote inzet en wil van de Franse overheid om het start-
up-ecosysteem te ondersteunen en te promoten, waarbij de focus niet noodzakelijk ligt op Medtech. 
 

 
2 https://lafrenchtech.com/fr/la-france-aide-les-startups/next40/  

https://lafrenchtech.com/fr/la-france-aide-les-startups/next40/
https://lafrenchtech.com/fr/la-france-aide-les-startups/next40/
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Deze kleine vertegenwoordiging in de Next40 werd door de sector als een gebrek aan erkenning 
ervaren. Algemeen wordt aangenomen dat de Franse Medtech sector de laatste jaren in volle expansie 
is. Dit wordt vertaald in een explosie van financieringsrondes in de Medtech (en algemener Healthtech): 
in 2019 becijfert men een totaal aan fondsenwerving van €1,8 miljard.3 
 
Deze situatie kan opportuniteiten bieden voor Vlaamse start-ups op de Franse markt. De relatief kleine 
vertegenwoordiging van Medtech start-ups in de lijsten geeft geen strategisch voordeel voor Franse 
start-ups – langs de andere kant is de sector in volle groei en vinden er grote financieringsrondes plaats. 

2.1.4 Medtech-succesverhalen 

 

Bedrijf Onderwerp 

Another Brain (Tech120) Smart Sensors 

BioSerenity (Next40) Intelligente kledij 

Cardiologs AI – Cardiologie 

Diabeloop (Tech120) Diabetes 

Doctolib (Next40) Arts2Patiënt-platform 

Dreem (Tech120) Slaapproblemen 

Happyneuron Hersentraining 

Happytal (Tech120) Digit. begeleiding hospitaal 

IPM France (Tech120) Interactieve palen 

Lifen (Tech120) Medische documenten 

Ouihelp Thuiszorg 

Qare (Tech120) Videoconsultaties 

Santech Software e-Health 

Therapixel AI – Medical Imaging 

Visiomed Non-contact thermometer 

Voluntis Digitale therapie 

3. DE MARKT VANDAAG 

3.1 PRIVÉ-ONTWIKKELING 

Op de privémarkt wordt er door grote farmaceutische bedrijven geïnvesteerd in start-ups en 
vernieuwende bedrijven. Uit noodzaak en met verschillende doelstellingen. Enerzijds houden grote 
farmaceutische bedrijven de start-upmarkt in de gaten op zoek naar producten die op termijn 
interessant zijn om verder te ontwikkelen en te integreren in het eigen aanbod. 

 
3 https://www.latribune.fr/technos-medias/innovation-et-start-up/la-healthtech-la-mine-d-or-meconnue-de-la-french-tech-839460.html  

https://anotherbrain.ai/#home
https://www.bioserenity.com/
https://cardiologs.com/
https://www.diabeloop.fr/
https://www.doctolib.fr/
https://dreem.com/fr
http://www.happyneuron.fr/
https://www.happytal.com/fr/
https://www.ipmfrance.fr/
https://www.lifen.fr/
https://www.ouihelp.fr/
https://www.qare.fr/
https://www.santech.fr/
https://www.therapixel.com/
https://en.visiomed-group.com/
https://www.voluntis.com/fr
https://www.latribune.fr/technos-medias/innovation-et-start-up/la-healthtech-la-mine-d-or-meconnue-de-la-french-tech-839460.html
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Anderzijds is het permanente contact met innovatieve bedrijven en start-ups interessant om nieuwe 
horizonten te verkennen en pistes te exploreren die normaal niet prioritair zouden zijn. Als “lab”, 
incubator of accelerator kunnen ze hun rol beperken tot het begeleiden van de start-ups. 
 
Bovendien is het voor grote corporate bedrijven ook interessant om de vinger op de pols te houden bij 
jonge bedrijven en ontwikkelaars. Dit creëert niet alleen opportuniteiten en mogelijke synergieën, maar 
draagt ook bij aan het positieve en innoverende imago van farmaceutische bedrijven. 
 
Enkele belangrijke voorbeelden van start-uplabs en acceleratoren in de farmaceutische wereld: 
 

• Amgen Innovations 
https://www.amgeninnovations.fr/soutien-aux-startups/index.html  
 

• Digital Pharma Lab 
https://www.digitalpharmalab.com/  
 

• Leo Pharma Innovation Lab 
http://www.leo-pharma.fr/home/leo-pharma/actualites/leo-pharma-cree-le-leo-innovation-
lab.aspx  
 

• Sanofi Ventures 
http://sanofiventures.com/  
 

• WeHealth by Servier 
https://www.wehealth-digitalmedicine.com/  
 

3.2 INSTITUTIONELE ONTWIKKELINGEN 

Vanuit de Franse overheid worden zoals eerder beschreven veel maatregelen genomen om nieuwe 
technologieën en digitalisering een duw in de rug te geven. We schetsen twee grote lijnen die door het 
Franse ministerie van Volksgezondheid in gang zijn gezet, namelijk “Technologie in dienst van de 
patiënt” en de “Living labs”. 
 

“Benieuwd hoe het Franse gezondheidssysteem eruit ziet? Lees meer op deze link: 
https://www.cleiss.fr/particuliers/venir/soins/ue/systeme-de-sante-en-france.html” 

https://www.amgeninnovations.fr/soutien-aux-startups/index.html
https://www.digitalpharmalab.com/
http://www.leo-pharma.fr/home/leo-pharma/actualites/leo-pharma-cree-le-leo-innovation-lab.aspx
http://www.leo-pharma.fr/home/leo-pharma/actualites/leo-pharma-cree-le-leo-innovation-lab.aspx
http://sanofiventures.com/
https://www.wehealth-digitalmedicine.com/
https://www.cleiss.fr/particuliers/venir/soins/ue/systeme-de-sante-en-france.html
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3.2.1 Focus op patiënt4 

Om oplossingen te bedenken voor enkele problemen waar gezondheidswerkers in het veld mee te 
kampen hadden, wordt vanuit het Franse ministerie van Volksgezondheid een actie op poten gezet om 
te profiteren van de mogelijkheden die nieuwe technologieën te bieden hebben. 
Uit de praktijk bleek dat patiënten behoeften en vragen hebben waar gezondheidswerkers niet altijd 
een antwoord op kunnen geven, dat patiënten soms vragen bedachten na een consultatie, of die zelfs 
helemaal niet in levende lijve durfden te stellen. Maar ook dat patiënten soms nood hadden aan extra 
morele ondersteuning bij de opvolging na een behandeling. 
 
De digitale technologie heeft geleid tot het ontstaan van talrijke middelen om een antwoord te kunnen 
formuleren op uiteenlopende behoeften van de patiënt. Uit de actie van het Franse ministerie van 
Volksgezondheid kunnen we drie prioriteiten met betrekking tot de patiënt identificeren. 
 

 

3.2.2 Living Labs5 

Living labs zijn testomgevingen waar ondernemers in contact treden met de beoogde gebruikers van 
het ontworpen product. Hierdoor krijgen start-ups en ondernemers de mogelijkheid hun innovatie zo 

 
4 https://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/strategie_e-sante_2020.pdf 
5 https://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/strategie_e-sante_2020.pdf 

1. Toegang tot zorg 
vereenvoudigen en 

versterken

Telegeneeskunde

Vereenvoudiging van 
administratieve 

procedures

2. Autonomie 
patiënten 
vergroten 

Toegang patiënten tot 
hun medische informatie 

vergemakkelijken

Betere informatie over 
gezondheid en 

gezondheidszorg

Opvolging patiënten 
faciliteren

3. Gezondheids-
democratie

Bevordering van de 
collectieve stem van 
patiënten en burgers

Individuele bijdragen aan 
de verbetering van ons 

gezondheidszorgsysteem

Bevordering van het 
gebruik van digitale 

technologie door 
patiënten- en 

gebruikersverenigingen

https://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/strategie_e-sante_2020.pdf
https://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/strategie_e-sante_2020.pdf
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goed mogelijk te laten matchen met de werkelijke behoeften van de patiënt of gezondheidsprofessionals. 
Bovendien kan men het product verder ontwikkelen met het oog op het efficiënte gebruik ervan. 
 

“Het ‘Forum des Living Labs en Santé et Autonomie’ brengt alle living labs in kaart: 
https://www.forumllsa.org/membres”  

4. TERUGBETALING6 

Voor sommige toepassingen en/of producten zullen bedrijven beroep willen doen op een vergoeding 
van de sociale zekerheid. Wanneer het om een fysiek product gaat, dient men altijd eerst de CE-
markering te verkrijgen. Daarna kan men een aanvraag indienen bij twee instanties die op hun beurt 
aanvullende beoordelingen uitvoeren. 
 

• CNEDiMTS (Commission Nationale d’Evaluation des Dispositifs Médicaux et des Technologies de 
Santé) is een gespecialiseerde commissie van de HAS (Frans Nationaal Ziekenfonds). 

• CEPS (Comité Economique des Produits de Santé) is verantwoordelijk voor het vaststellen van 
een vergoedingstarief of een limietprijs met de fabrikanten. 

 
Na de eerste fase bij de twee genoemde instanties komt de vraag bij de Assurance Maladie. Deze 
beslissingen vallen onder de verantwoordelijkheid van de minister van Volksgezondheid. 
 
Eens een product of dienst goedgekeurd is, komt het terecht op een lijst LPP – Liste des Produits et 
Prestations. 

5. ECOSYSTEEM 

Het Franse Medtech-ecosysteem bestaat uit overheidsinitiatieven en programma’s van grote Franse 
farmabedrijven, zoals we hier boven zagen. Daarnaast zijn er ook tal van investeringsfondsen, clusters 
en kenniscentra die het ecosysteem vorm geven. Hieronder worden de belangrijkste opgesomd die 
gelinkt zijn aan Medtech, zonder exhaustief te willen zijn. 

5.1 VC’S MET FOCUS OP MEDTECH 

Venture Capitalist Portefeuille 

Patient Autonome Invivox 

Daphni Lifen, Another Brain 

Elaia Sancare 

 
6 https://www.has-sante.fr/jcms/c_930603/fr/la-prise-en-charge-des-dispositifs-medicaux-par-l-assurance-
maladie#:~:text=Pour%20obtenir%20le%20remboursement%20de,commission%20sp%C3%A9cialis%C3%A9e%20de%20la%20HAS  

https://www.forumllsa.org/membres
https://www.has-sante.fr/jcms/c_419486/fr/commission-nationale-d-evaluation-des-dispositifs-medicaux-et-des-technologies-de-sante
https://solidarites-sante.gouv.fr/ministere/acteurs/instances-rattachees/article/ceps-comite-economique-des-produits-de-sante#:~:text=Le%20Comit%C3%A9%20%C3%A9conomique%20des%20produits,m%C3%A9dicaux%20%C3%A0%20usage%20individuel%20pris
https://www.ameli.fr/medecin
https://www.ameli.fr/medecin/exercice-liberal/remuneration/nomenclatures-codage/liste-produits-prestations-lpp
https://www.ameli.fr/medecin/exercice-liberal/remuneration/nomenclatures-codage/liste-produits-prestations-lpp
https://www.bpifrance.fr/A-la-une/Actualites/Le-fonds-Patient-Autonome-pour-qui-pour-quoi-40868
https://daphni.com/
https://www.elaia.com/
https://www.has-sante.fr/jcms/c_930603/fr/la-prise-en-charge-des-dispositifs-medicaux-par-l-assurance-maladie#:~:text=Pour%20obtenir%20le%20remboursement%20de,commission%20sp%C3%A9cialis%C3%A9e%20de%20la%20HAS
https://www.has-sante.fr/jcms/c_930603/fr/la-prise-en-charge-des-dispositifs-medicaux-par-l-assurance-maladie#:~:text=Pour%20obtenir%20le%20remboursement%20de,commission%20sp%C3%A9cialis%C3%A9e%20de%20la%20HAS
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IDInvest Doctolib, Kaia Health 

FaDiese Vectalys 

Ixo Care Labs 

Kerala Doctolib 

Kima Ventures Ambler, Cera+ 

Kreaxi Linkyvet, Diabeloop 

LBO France BioSerenity 

Newfund Cuure, Pharmasimple 

Omnes Tissium 

Otium Capital Carmat 

Partech Happytal 

Pleiade Ventures Pharmasimple 

Seventure Clim8 

Sofinnova  

Truffle  

Turenne Groupe  

Xange Ouihelp 

5.2 BELANGRIJKE KENNISCENTRA 

• Agoranov (Paris) 
https://www.agoranov.com/  
Incubatieprogramma gericht op drie pijlers: Industrie & Greentech, Digital en Gezondheidszorg. 
 

• Atlanpole Biotherapies (Nantes) 
https://www.atlanpolebiotherapies.com/  
Cluster met focus op gezondheidszorg. 
 

• Cancer Bio Santé (Toulouse) 
http://www.oncopole-toulouse.com/fr/pole-de-competitivite-cancer-bio-sante  
Innovatiecentrum oncologie. 
 

• Eurasanté (Lille) 
https://www.eurasante.com/  
Een site van 300 hectaren gewijd aan geavanceerde activiteiten in de gezondheids- en 
voedingssector. 
 

• Eurobiomed (Marseille) 
https://www.eurobiomed.org/  
Een wetenschaps- en innovatiecommunity. 
 

https://www.idinvest.com/en/portfolio
https://www.fadiese.fr/
https://www.ixope.fr/
https://www.kerala.vc/
https://www.kimaventures.com/portfolio/
http://www.kreaxi.com/en/portfolio/
https://www.lbofrance.com/
https://www.newfundcap.com/
https://www.omnescapital.com/
https://www.otiumcapital.com/
https://partechpartners.com/companies/
https://pleiadeventure.com/investissements/
http://www.seventure.fr/
https://www.sofinnovapartners.com/
https://www.truffle.com/
https://www.turennecapital.com/
https://www.xange.fr/
https://www.agoranov.com/
https://www.atlanpolebiotherapies.com/
http://www.oncopole-toulouse.com/fr/pole-de-competitivite-cancer-bio-sante
https://www.eurasante.com/
https://www.eurobiomed.org/
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• Lyonbiopôle (Lyon) 
https://lyonbiopole.com/  
O&O-samenwerking tussen particuliere en openbare onderzoekscentra. 
 

• Medicen (Parijs) 
https://medicen.org/fr/  
Cluster met focus op innovatie gezondheidszorg. 
 

• Nutrition Santé Longévité (Lille) 
https://pole-nsl.org/  
Professioneel netwerk gericht op gezondheidszorg en voeding. 
 

• Paris Biotech Santé (Paris) 
https://www.parisbiotechsante.org/  
Incubator voor innovatieve bedrijven die gespecialiseerd zijn in de ontwikkeling van innovatieve 
geneesmiddelen, medische hulpmiddelen en diensten ten behoeve van patiënten. 

6. HOOFDMOTIEF: WAARDE CREËREN 

Het Franse Healthtech-ecosysteem heeft veel potentieel. Jonge bedrijven die oplossingen bedenken, met 
nieuwe toepassingen komen en gepersonaliseerde hulp ontwikkelen, zijn talrijk. Het ecosysteem overlapt 
met overheids- en privé-initiatieven maar in grote mate ook met de Franse socio-economische realiteit. 
Om met een Medtech-oplossing de Franse markt te betreden is het belangrijk om te beseffen dat de 
Franse markt zeer heterogeen is. 
 
Franse grootsteden worden gekenmerkt door een hoge bevolkingsdichtheid, welvaart en vernieuwing. 
Dit is echter niet het geval voor veel rurale gebieden – waar fenomenen zoals medische verwoestijning 
bestaan. Doorheen deze breuklijn lopen uiteraard nog veel andere assen, zoals vergrijzing, sociale 
context, …  
 
Een nieuwe toepassing of service moet daarom meer dan ooit waarde creëren voor de 
gezondheidswerker of de patiënt. Diensten zoals Doctolib en Qare speelden perfect in op een 
veranderende wetgeving, maar ook op de vraag naar een steeds meer op maat gemaakte zorg met meer 
flexibiliteit en videoconsultaties. 

7. BESLUIT 

1) In de tekst werd summier verwezen naar het veranderende landschap wereldwijd en zeker in 
Frankrijk. Het is de uitdaging van de jonge ondernemer om de juiste innovatie op de juiste 
plaats te kunnen matchen met de noden van de consument, patiënt en gezondheidswerker. 

https://lyonbiopole.com/
https://medicen.org/fr/
https://pole-nsl.org/
https://www.parisbiotechsante.org/
https://solidarites-sante.gouv.fr/systeme-de-sante-et-medico-social/masante2022/lutter-contre-les-deserts-medicaux/
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Hiervoor kan beroep worden gedaan op de living labs, de bestaande kenniscentra in Frankrijk en 
op het netwerk van Flanders Investment & Trade. 
 

2) Frankrijk is een hoofdrolspeler in de wereldwijde gezondheidssector, met bedrijven als Sanofi en 
Servier. Vaak organiseren deze grote spelers acceleratieprogramma’s om kennis uit te wisselen 
met start-ups. Dit vult het ecosysteem aan dat de Franse overheid organiseert met programma’s 
zoals Tech120 en NEXT40.  
 

3) Het recept voor succes is de service en de waarde die een product biedt en bijbrengt. Het 
vereenvoudigen van de communicatie tussen de patiënt en de gezondheidswerker, het werk van 
de gezondheidswerker en het verhogen van het comfort voor patiënt en consument wordt 
belangrijker dan ooit. 

 
 
 
 
 
Disclaimer: 

De informatie die u in deze publicatie vindt is bedoeld als achtergrondinformatie die u moet in staat stellen een beeld te vormen 

met betrekking tot de hierin behandelde materie. Zij is met de grootste zorg verzameld op basis van de beschikbare data en 

documentatie op het ogenblik van de publicatie. Deze publicatie heeft bijgevolg niet de ambitie van volledigheid of geldigheid voor 

uw specifieke situatie. Zij kan bijgevolg nooit beschouwd worden als een juridisch, financieel of ander gespecialiseerd advies. 

Flanders Investment & Trade (FIT) kan in die zin nooit verantwoordelijk gesteld worden voor gebeurlijke foutieve vermeldingen, 

weglatingen of onvolledigheden in deze publicatie. FIT kan evenmin verantwoordelijk worden gesteld voor het gebruik of de 

interpretatie van de informatie in deze publicatie. De verwijzingen in deze publicatie naar bepaalde entiteiten, bedrijven en/of 

personen houden geen bijzondere aanbevelingen in die voor Flanders Investment & Trade enige verantwoordelijkheid zou kunnen 

teweegbrengen. 

 
Datum van publicatie: oktober 2020. 
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