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Oostenrijk: kort overzicht van het land en van de economie 

Oostenrijk: kort overzicht van land en belang voor Vlaanderen 

Oostenrijk is een Centraal-Europees land dat 8,7 miljoen inwoners telt en 2,7 keer zo groot is als België. 

Oostenrijk is zoals België, een federaal land dat 9 Bundesländer (deelstaten) telt, elk met een eigen 

regering naast de Bondsregering (federale regering) in Wenen. De 9 regio’s, elk met een regionale 

hoofdstad, waar de regionale regering zetelt, zijn: Opper- en Neder-Oostenrijk, Burgenland, Wenen, 

Salzburg, Tirol, Vorarlberg, Karinthië en Stiermarken.  

Zwaartepunt van Life Sciences ligt vooral in Wenen en in mindere mate, in Salzburg, Stiermarken en 

Tirol. Omwille van de stevige industrialisatie en de interne koopkracht, is Oostenrijk een interessante 

en vrij belangrijke handelspartner voor Vlaanderen. In 2018 voerde Vlaanderen goederen uit voor 

328 miljard euro. Daarvan was 3,1 miljard euro (of 1%) bestemd voor Oostenrijk, dat zo voor 2018 in 

de top 20 van Vlaanderens belangrijkste exportbestemmingen bleef en wel op plaats nr. 17. 

Oostenrijk: de economie in 2012-2018 en de macro-economische vooruitzichten 

voor 2019-2020 

Oostenrijk kende in 2012-2015 een zwakke economische groei, met een reële bbp-groei lager dan 1% 

p.a., waarmee Oostenrijk onder het EU-gemiddelde presteerde. Die zwakke economische groei was 

het gevolg van een zwakke interne consumptie, een dalende export naar de Centraal-Europese 

buurlanden die economisch minder goed presteerden na de crisis van 2008-2009 en van te weinig 

innovatie. De Oostenrijkse economische motor sloeg opnieuw aan in 2016 met een reële bbp-groei 

van 1,5% dankzij een belastinghervorming die in werking trad op 1.1.2016. De Oostenrijkse economie 

zette een sterke prestatie neer in 2017 en 2018 met een economische groei van resp. 2,6% en 2,7%. 

Voor 2017 en 2018 bleef de inflatie met 2% onder controle; enige minpunt was een voor de regio 

relatief hoge werkloosheid van 5,5% (2017) en 4,9% (2018).  

Bank Austria verwacht in haar update van juli 2019 een reële bbp-groei van 1,4% in 2019, die nog 

afzwakt tot 1,3% in 2020. In de tweede helft van 2018 begon de economische motor in Oostenrijk te 

sputteren en de afkoeling van de economie zette zich voort in de eerste helft van 2019, net zoals in 

de rest van Europa en vooral in Duitsland, de belangrijkste handelspartner van Oostenrijk.  

De binnenlandse vraag, gedreven door private consumptie, zal ervoor zorgen dat de reële bbp-groei 

acceptabel blijft in 2019 en 2020, onder de assumptie dat het niet komt tot een extreme verslechtering 

van de wereldeconomie (escalerende handelsoorlog of harde brexit). Bank Austria verwacht dat 

de werkloosheid (Eurostat def.) verder daalt tot 4,7% in 2019 en 2020. De inflatie zakt verder tot 1,7% 

in 2019 (en 1,9% in 2020). Allicht de meest opvallende macro-economische prestatie is dat Oostenrijk 

sinds 2018 een begrotingsurplus ad + 0,1% van het BBP heeft.  
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Oostenrijkse economie 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

bbp-groei (reëel) 0,8% 0,3% 0,4% 0,9% 1,5% 2,6% 2,7% 1,4% 1,3% 

Inflatie (CPI) 2,4% 2,0% 1,7% 0,9% 0,9% 2,1% 2,0% 1,7% 1,9% 

Werkloosheid (EU-def.) 4,9% 5,3% 5,6% 5,7% 6,0% 5,5% 4,9% 4,7% 4,7% 

Begrotingstekort (% bbp) 2,2% 1,3% 2,7% 1,2% 1,7% 0,8% 0,1% 0,1% 0,2% 

Overheidsschuld (% bbp) 81,9% 81,3% 84,0% 84,7% 83,0% 78,2% 73,8% 71,4% 69,0% 

Nota: 2019-cijfers = verwachtingen; 2020-cijfers = prognoses 

Bron: Bank Austria – Austrian Economy, ‘Austria-up-to-date’ rapport van juli 2019 

Life Sciences in Oostenrijk: doel van deze beknopte studie 

‘Life Sciences’ is een vlag die niet alleen vele maar ook erg gecompliceerde ladingen kan dekken. 

De bedoeling van deze beknopte marktstudie is om niet alleen een algemeen, maar ook een nuttig 

overzicht van “Life Sciences” in Oostenrijk te geven. Algemeen wil zeggen dat het niet de bedoeling is 

om nodeloos gecompliceerd te zijn of te veel in details te gaan. Deze studie wil, in de eerste plaats, 

een overzicht bieden van de Life Sciences in Oostenrijk, in het algemeen en in Wenen, in het bijzonder. 

Bedoeling is vooral om mee te geven op welke (deel)domeinen men focust in Oostenrijk en in Wenen. 

De marktstudie wil nuttig of praktisch zijn door de belangrijkste spelers in Oostenrijk en in Wenen op 

te lijsten. Daarom de vele links naar onderzoeksinstellingen en naar clusters en, op het einde van 

de studie, ook een kort lijstje van de belangrijkste bedrijven die actief zijn in de sector. Op de websites 

van die belangrijkste spelers kan de lezer dan verdere en meer gedetailleerde informatie vinden. 

Life Sciences in Oostenrijk: belang en kort overzicht 

Life Sciences wordt beschouwd als de sleuteltechnologie om oplossingen voor de hedendaagse 

uitdagingen van de industriële naties van vandaag te leveren: de langere levensduur van de mensen, 

de hogere kosten in het gezondheidssysteem, de klimaatverandering enz.  

De Oostenrijkse life science bestaat uit twee even belangrijke segmenten: biotechnologie en 

de farmaceutische industrie enerzijds en de medische technologie anderzijds. In de medische 

technologie sector zijn er weliswaar meer bedrijven actief (554 om precies te zijn) dan in 

de biotechnologie sector (363) maar algemeen gezien, is de belangstelling voor beide segmenten even 

groot. In beide segmenten opereren productie en R&D bedrijven alsook gespecialiseerde 

dienstverleners en distributie- of verkoopbedrijven. Louter ter illustratie: van de 363 bedrijven in 

de biotechnologische/farmaceutische industrie zijn er 207 R&D of productiebedrijven en 

156 distributiebedrijven of gespecialiseerde dienstverleners.  
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Life Sciences is een belangrijke sector in de Oostenrijkse economie: 917 bedrijven (biotechnologie, de 

farmaceutische of medische technologie) genereerden een omzet van bijna 22,4 miljard euro (6,1% 

van het bruto nationaal product - bnp) en stelden ca. 55.000 mensen te werk in 2017. De biotech en 

farmaceutische sector bereikten een omzet ter waarde van 14 miljard euro en de medische 

technologie een omzet van 8,4 miljard euro.  

Uiteraard zijn er nauwe banden met universiteiten en onderzoekscentra. De medische faculteiten in 

Graz, Innsbruck en Wenen ondersteunen clusters (o.a. LISA-platform, zie verder) en onderzoekcentra 

(o.a. het Instituut voor Wetenschap & Technologie). De branche wordt gedreven door R&D-onderzoek, 

waar Oostenrijk erg goed scoort met ca. 3,2% van het bnp in 2018, wat duidelijk hoger is dan het EU-

gemiddelde (ca. 2% van GDP). Het is ook een record dat nooit eerder werd bereikt, waarmee Oostenrijk 

op de 2de plaats staat in Europa, na Zweden. Oostenrijk heeft de ambitie om dat aandeel R&D-

onderzoek verder op te trekken tot 3,8% van bnp tegen 2020. Meer info op: www.lifescienceaustria.at.  

Ter vergelijking: Vlaanderens R&D-onderzoek bedroeg in 2017 ca. 2,9% van het bnp, waarmee het op 

een zucht verwijderd is van de EU’s 3%-norm. Meer info: www.ewi-vlaanderen.be/nieuws/helft-meer-

uitgaven-voor-onderzoek-en-ontwikkeling-3-nota  

In Oostenrijk zijn 5 Life Science clusters die zich naar de buitenwereld toe presenteren onder de brand 

naam LISA: ecoplus (in Niederösterreich); MedTech Cluster (in Oberösterreich); Standortagentur Tirol; 

Human Technology Styria en tot slot LISAvienna (in Wenen). De vijf clusters focussen op 3 niches: 

therapeutics, medische technologie en geavanceerde diagnose & analyse, die we kort toelichten. 

1. Therapeutica voert onderzoek naar kanker en pandemieën & infecties.  

2. In Medische Technologie worden allerhande toepassingen ontwikkeld van prothesen over 

imaging devices (3D/4D ultrasound device soa) naar gesofisticeerde monitoren.  

3. In de laatste niche (geavanceerde diagnoses) worden gesofisticeerde diagnose/analyse 

technieken (o.a. biomarkers, moleculaire diagnostics) ontwikkeld. 

De Oostenrijkse Life Sciences industrie is heel divers, met grote en kleine bedrijven die zowel 

Oostenrijks als buitenlands kunnen zijn. Een aantal multinationals hebben in Oostenrijk (meestal 

Wenen) een filiaal of dikwijls hun Europese hoofdkantoor. Een goed voorbeeld is Sandoz, dat behoort 

tot het Zwitserse Novartis. Sandoz heeft zijn aanwezigheid in Oostenrijk uitgebouwd en een nieuw 

productiecentrum voor biofarmaceutica in Oostenrijk geopend. Daar worden medicamenten 

geproduceerd en verpakt (voor Sandoz en Novartis). Het is de belangrijkste investering van Sandoz 

wereldwijd (met nieuwe jobs voor 100 medewerkers). Novartis heeft 3 standplaatsen, waarvan 

2 productie-eenheden (Tirol en Opper-Oostenrijk) en stelt 4.600 mensen te werk in Oostenrijk. Al die 

bedrijven vormen een Life Sciences ecosysteem, waarbij er een nauwe samenwerking is tussen 

producenten, clusters en leveranciers (al dan niet van diensten), die meestal ook op korte afstand van 

elkaar gevestigd zijn. 

Een interessant investeringsvoorbeeld van een multinational in Oostenrijk is het bedrijf Boehringer 

Ingelheim, een van de grootste producenten van biofarmaceutische geneesmiddelen wereldwijd, met 

hoofdkantoor in Ingelheim (Duitsland). Het op onderzoek gerichte bedrijf opende al in 1948 haar 

eerste buitenlandse dochteronderneming in Wenen, de start van een internationale expansie 

(Boehringer werkt thans samen met 181 geaffilieerde bedrijven wereldwijd). Boehringer Ingelheim 

http://www.lifescienceaustria.at/
http://www.ewi-vlaanderen.be/nieuws/helft-meer-uitgaven-voor-onderzoek-en-ontwikkeling-3-nota
http://www.ewi-vlaanderen.be/nieuws/helft-meer-uitgaven-voor-onderzoek-en-ontwikkeling-3-nota
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besliste eind 2015 om haar investering in Wenen gevoelig uit te breiden door het openen van 

een nieuwe productiefaciliteit voor biofarmaceutica, t.t.z. voor actieve ingrediënten vervaardigd met 

de hulp van celstructuren. Ondertussen is de Weense dochteronderneming uitgegroeid tot 

Boehringers hub voor de regio van Centraal-Europa. Het is uiteraard geen toeval dat Boehringer 

Ingelheim uitbreidde in Wenen, gezien het hele Life Sciences ecosysteem daar te vinden is, met o.a. 

LISAvienna en een gerenommeerde Medische Faculteit (Universiteit Wenen). 

De uitbreidingsinvestering in Wenen wordt in 2021 in gebruik genomen en zal meer dan 400 nieuwe 

jobs opleveren.  

Bron: www.boehringer-ingelheim.com/press-release/boehringer-ingelheim-invests-europe-pharma-

company-expands-biopharmaceutical 

Volgens Austrian Biotech Industry speelt de Oostenrijkse biotechnologiesector een relatief belangrijke 

rol in Europa, vooral m.b.t. kankeronderzoek. Gemeten naar de OESO-definities, telt Oostenrijk 

127 ondernemingen (78 in Wenen) die in biotechnologie actief zijn (omzet: 312,6 miljoen euro, 

1.830 medewerkers). Van de totale omzet in de biotechsector wordt 209 miljoen euro (= 67% van 

de biotechomzet) gegenereerd in de gezondheidssector (rode biotech - farmaceutische substantia, 

diagnostica en nieuwe therapieën) en wordt 34,4 miljoen euro (= 11% van de biotechomzet) 

gegenereerd in de industriële biotechnologie (enzymen e.d.). 

Bron: LISA, www.lifescienceaustria.at 

Als we kijken naar de biotechsector in ruimere zin, d.w.z. inclusief bedrijven die of gedeeltelijk of 

volledig volgens biotechnologische methodes werken, dan zijn in Oostenrijk in deze sector in totaal  

ca. 55.480 personen in 917 ondernemingen werkzaam. In 2017 was het aantal Life Science bedrijven 

in Oostenrijk met 11% gegroeid in vergelijking tot 2014 en werd een omzet ter waarde van  

22,4 miljoen euro gegenereerd, eg. 6,1% van het BNP in 2017. 

Bron: Life Sciences in Austria Directory 2018 

De werkgelegenheid in de Oostenrijkse biotechnologiesector zal zich naar verwachting verder gunstig 

ontwikkelen in de toekomst: men gaat ervan uit dat er in de komende jaren jaarlijks meer dan honderd 

nieuwe arbeidsplaatsen zullen bijkomen voor heel Oostenrijk. In 2016 bedroeg de gemiddelde 

onderzoekquota in de 28 EU-landen 2,03% van het bnp. Oostenrijk haalde in 2018 al een quota van 

3,2%, waarmee het Europa’s beoogde onderzoekquota van 3% in 2020 al heeft behaald en op 

de tweede plaats staat. Belangrijke centra zijn Wenen, Innsbruck en Graz (witte biotechnologie), maar 

ook Tulln an der Donau (groene biotechnologie) en Krems an der Donau zijn opkomende centra. 

Het zwaartepunt van de biotechnologie ligt echter vooral in Wenen, dat zich heeft ontwikkeld tot 

een bekende biotech-cluster, ook op internationaal vlak. Wenen behoort, wat het aantal biotech-

patenten betreft, ondertussen immers tot de top-15 van de 150 officiële EU-regio’s. 

Life Sciences in Wenen: belang en overzicht 

Wenen is het centrum van Life Sciences in Oostenrijk en gegroeid tot één van de belangrijkste locaties 

voor onderzoek in deze sector (zie ook www.lisavienna.at). De samenwerking tussen de universiteiten 

van Wenen en de privésector leidt tot innovatieve technologieën en producten in tal van sectoren, 

gaande van landbouwkunde & milieu over genetica naar biotechnologie en medische toepassingen. 

Erg informatief is het recente ‘Vienna Life Sciences Report 2018/19’, dat hier kan gedownload worden: 

http://www.boehringer-ingelheim.com/press-release/boehringer-ingelheim-invests-europe-pharma-company-expands-biopharmaceutical
http://www.boehringer-ingelheim.com/press-release/boehringer-ingelheim-invests-europe-pharma-company-expands-biopharmaceutical
http://www.lifescienceaustria.at/
http://www.lisavienna.at/
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www.lisavienna.at/fileadmin/user_upload/LISAvienna/Downloads/Vienna_Life_Science_Report_201

8.pdf.  

Enkele cijfers en feiten om te illustreren dat Wenen de Life Sciences hub in Oostenrijk is: 

• In 2017 (laatste cijfers) waren in Wenen liefst 554 Life Science bedrijven gevestigd, waarvan 

239 bedrijven actief in biotech/farma en 242 bedrijven actief in de ontwikkeling/productie van 

medische toestellen. Ca. 37.595 medewerkers genereerden een omzet van 12,2 miljard euro. 

• 74,5% van de R&D-funds gaan naar Wenen, 23% van alle Life Sciences start-ups na 2012 en 66% 

van de huidige biotech-/farmabedrijven zijn er gevestigd. Multinationals zoals Novartis en 

Boehringer Ingelheim kozen voor Wenen als hub voor hun activiteiten in Centraal-Europa. 

• Met 12.620 onderzoekers neemt de stad Wenen het initiatief waar het gaat om 

onderzoeksinstituten. Internationaal gezien wint Wenen steeds meer aan belang, maar ook andere 

Oostenrijkse steden zijn in opkomst, zoals Innsbruck en Graz. Voor Oostenrijk als geheel geldt dat 

het zich de afgelopen jaren tot een dynamisch biotechcentrum heeft ontwikkeld; niet alleen 

het aantal werknemers is in deze sector nog steeds groeiende, maar ook het aantal 

biotechpatenten in verhouding tot het aantal chemische octrooien is toegenomen.  

• 126 Oostenrijkse bedrijven hebben zich intussen gespecialiseerd in Research & Development op 

het gebied van biotechnologie. Deze verhouding is in Oostenrijk hoger dan in de landen die 

traditioneel een leidende rol spelen in de biotechnologie, zoals Duitsland en de VS. Binnen de sector 

richt men zich vooral op ‘human medicine’. Intussen zijn in die subsector meer dan 12.800 personen 

werkzaam en wordt er jaarlijks ca. 6,5 miljard euro aan omzet gegenereerd. Ook interessant om te 

weten: dochterondernemingen van biotechnologische en farmaceutische bedrijven, waarvan 

het doel niet alleen de distributie van producten is, maar ook de voorbereiding en toezicht van 

klinische proeven, worden voor het eerst in 2017 geklasseerd als R&D- en productiebedrijven. 

Vóór 2017 werden deze bedrijven nog beschouwd als distributiebedrijven. 

• Voor Life Sciences bedrijven blijft het vrij gemakkelijk om gekwalificeerde afgestudeerden aan te 

werven en de uitstekende levenskwaliteit in Wenen (nr 1 op Mercer’s quality of life ranking) 

vergemakkelijkt het aantrekken van extra mensen uit het buitenland. De werkgelegenheid in 

de Oostenrijkse biotechsector zal de komende jaren nog verder blijven groeien. 

• Tot slot ondersteunt de Stad Wenen actief de Life Science sector met acties en subsidies. 

Vienna Business Agency speelt daarbij een belangrijke rol. Het neemt initiatieven die de transfer 

van succesvol onderzoek naar een praktische medische implementatie faciliteren en het creëert 

een multifunctionele onderzoekinfrastructuur, waarbij interactie tussen centra, instellingen, 

netwerken en de zakenwereld wordt gestimuleerd. Hieronder volgt een overzicht van 

de verschillende onderzoekscentra in Wenen. 

Life Sciences in Wenen: Onderzoeksinstellingen 

Campus Vienna Biocenter - www.viennabiocenter.org/ 

In december 2001 viel het startschot voor een ambitieus plan om het Vienna BioCenter (VBC) verder 

uit te breiden en zo de positie van Wenen als standplaats voor biotechnologie verder uit te bouwen. 

In december 2008 werd door het Ministerie van Wetenschappen een pakket met investeringen ter 

http://www.lisavienna.at/fileadmin/user_upload/LISAvienna/Downloads/Vienna_Life_Science_Report_2018.pdf
http://www.lisavienna.at/fileadmin/user_upload/LISAvienna/Downloads/Vienna_Life_Science_Report_2018.pdf
https://viennabusinessagency.at/
http://www.viennabiocenter.org/
http://www.viennabiocenter.org/


 

Life Sciences in Oostenrijk – een beknopt overzicht I FIT-Wenen – update 2019 8 

waarde van 51 miljoen euro voor de volgende tien jaar (2009-2018) gepresenteerd. Van de uitbreiding 

profiteren zowel gevestigde Life Science bedrijven alsook start-ups en spin-offs met de nadruk op R&D. 

Het Weense VBC is uitgegroeid tot de vestigingsplaats voor onderzoekers in Biotechnologie: 

ca. 1.800 wetenschappers uit meer dan 40 landen verrichten hier grootschalig onderzoek op 90.000 m² 

kantoor- en onderzoekoppervlakte. 

Onder de VCB-koepel opereren 4 niet-universitaire onderzoekinstituten. 

• Gregor Mendel Institute of Molecular Plant Biology (GMI) - www.oeaw.ac.at/gmi/  

• Institute of Molecular Biotechnology (IMBA) - www.imba.oeaw.ac.at/  

• Research Institute of Molecular Pathology (IMP) - www.imp.ac.at/  

• Max Perutz Lab - www.maxperutzlabs.ac.at/  

De onderzoeksinstituten GMI en IMBA zijn, strikt genomen, afdelingen van de Oostenrijkse Academie 

voor Wetenschappen. Het IMP is een zelfstandig onderzoekinstituut dat grotendeels wordt 

gesponsord door het Duitse life science bedrijf Boehringer Ingelheim (zie eerder op pagina 5). 

Max Perutz Labs is een joint-venture tussen de Universiteit van Wenen en de Medische Universiteit 

Wenen en is het enige universitaire onderzoekinstituut van de vier dat opereert onder de VCB-koepel. 

Het Weense VBC heeft, tot slot, ook een business incubator nl. INiTS, dat staat voor Business into 

Innovation. INiTS is een academische start-up incubator, met als aandeelhouders de twee Weense 

universiteiten (Univerity of Vienna en Technical University of Vienna) en Vienna Business Agency, 

het invest-promotie agentschap van de stad Wenen. INiTS is een incubator voor jonge hightech 

bedrijven en beperkt zich dus niet tot life science starters. INiTS werd opgericht in 2002 en groeide uit 

tot de belangrijkste incubator in het Duitssprekende deel van Europa (DACH-landen). Website van 

INiTS: www.inits.at/  

LifeScience Center Vienna Muthgasse - www.lifescience-vienna.com en Universität für Bodenkultur 

BOKU www.boku.ac.at 

LifeScience Vienna Muthgasse is de meest recente onderzoekslocatie in Wenen. Hier worden zowel 

universiteiten (Universität für Bodenkultur BOKU/University of Natural Resources) als het Austrian 

Institute of Technology (AIT) en life science bedrijven (zoals Novartis, die hier hun onderzoeklocatie 

zullen hebben), samengebracht. BioTech I (ca. 24.000 m²) is al in gebruikt en het eerste project dat 

zorgt voor een functionele scheiding van universitaire en niet-universitaire omgevingen. BioTech II 

(ca. 28.900 m²) wordt nu gepland. Uiteindelijk zou in totaal ca. 75.225 m² ruimte ter beschikking staan.  

Campus Vetmeduni Vienna - www.vetmeduni.ac.at/de/universitaet/campus/  

De enige Oostenrijkse universiteit voor dierengeneeskunde (onderwijs en onderzoek). 

Technische Universität Wien TU - www.tuwien.ac.at 

TU Wien is actief in een erg brede waaier van domeinen gaande van puur technologische (bouwkunde, 

materiaalwetenschap, ICT, kwantum fysica) tot life science (o.m. bioanalyse, biomechanica, biomedical 

engineering, chemische technologieën) domeinen. TU-Wenen is het grootste wetenschappelijke 

technische onderzoeks- en onderwijscentrum in Oostenrijk en heeft een uitstekende reputatie. 

http://www.oeaw.ac.at/gmi/
http://www.imba.oeaw.ac.at/
http://www.imp.ac.at/
http://www.maxperutzlabs.ac.at/
http://www.inits.at/
http://www.lifescience-vienna.com/
http://www.boku.ac.at/
http://www.vetmeduni.ac.at/de/universitaet/campus/
http://www.tuwien.ac.at/


 

Life Sciences in Oostenrijk – een beknopt overzicht I FIT-Wenen – update 2019 9 

Campus MedUni Vienna - www.meduniwien.ac.at/web/en/about-us/campus-and-university-life/ 

Wiener Allgemeines Krankenhaus is het algemene universitaire ziekenhuis van Wenen en vergelijkbaar 

met UZ Gasthuisberg Leuven.  

• Naast het universitaire ziekenhuis ligt een campus en een modern kwartier waar talrijke instellingen 

en laboratoria onderzoek doen op vlak van (bio)medicijnen en medische engineering.  

• Er zijn 5 research clusters gevestigd: Immunology (Allergies/Infectious Diseases & Inflammation); 

Cancer & Oncology; Neuroscience; Cardiovascular Medicine en Medical Imaging.  

• En een interdisciplinair research centrum gevestigd op de campus van de Medische Universiteit, 

het Research Center for Molecular Medicine of Ce-M-M (https://cemm.at/about/). Ce-M-M is 

een onderzoekscentrum dat afhangt van de Oostenrijkse Academie voor Wetenschappen.  

Bron: www.wien.gv.at/english/research/lifescience.html en Vienna Life Science Report 2018/2019 

Life Sciences in Wenen: R&D aan de universiteiten 

• Medische Universiteit Wenen - www.meduniwien.ac.at 

• Universiteit voor dierengeneeskunde - www.vetmeduni.ac.at 

• Universiteit Wenen - faculteit “Life sciences” - https://lifesciences.univie.ac.at/  

• University of Natural Resources and Applied Life Sciences Vienna - Department of Biotechnology - 

www.biotec.boku.ac.at/en/ 

• University of Natural Resources and Applied Life Sciences Vienna - Department of Crop Sciences - 

www.dnw.boku.ac.at/en/ 

• University of Natural Resources and Applied Life Sciences Vienna - Department of Food Sciences 

and Technology - www.dlwt.boku.ac.at/en/ 

• Max F. Perutz Laboratories - www.mfpl.ac.at/ 

Universitair extern onderzoek 

• Institute of Molecular Biotechnology - www.imba.oeaw.ac.at/ 

• Research Institute of Molecular Pathology - www.imp.ac.at/ 

• CeMM - Research Center for Molecular Medicine of the Austrian Academy of Sciences - 

www.cemm.oeaw.ac.at/?cont=research 

• Gregor Mendel Institute of Molecular Plant Biology - www.gmi.oeaw.ac.at/ 

• Children’s Cancer Research Institute - St. Anna Children’s Hospital - http://science.ccri.at/ 

Life Sciences in Oostenrijk: belangrijkste clusters 

ECOPLUS 

Niederösterreichring 2, Haus A 

A - 3100 St. Pölten 

headoffice@ecoplus.at 

http://www.meduniwien.ac.at/web/en/about-us/campus-and-university-life/
https://cemm.at/about/
http://www.wien.gv.at/english/research/lifescience.html
http://www.meduniwien.ac.at/index.php?id=372&language=2
http://www.meduniwien.ac.at/
http://www.vetmeduni.ac.at/
https://lifesciences.univie.ac.at/
http://www.biotec.boku.ac.at/en/
http://www.dnw.boku.ac.at/en/
http://www.dlwt.boku.ac.at/en/
http://www.mfpl.ac.at/
http://www.imba.oeaw.ac.at/
http://www.imp.ac.at/
http://www.cemm.oeaw.ac.at/?cont=research
http://www.gmi.oeaw.ac.at/
http://science.ccri.at/
mailto:headoffice@ecoplus.at
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Bundesland Niederösterreich investeert veel in R & D. Het zogenoemde “Technopolprogramm”, mee 

gefinancierd door de EU, werd in 2004 ingevoerd. Ondernemingen worden ter plaatse door 

de Technopol-manager ondersteund door middel van samenwerking met R & D instellingen in 

Niederösterreich. 

Technopol Krems: 

Donau-Universität Krems, Karl Landsteiner Privatuniversität für Gesundheitswissenschaften en IMC 

FH Krems, BTZ - Biotechnologiezentrum Krems und RIZ Nord zijn de hoekpilaren van Technopol 

Krems. De volgende sectoren staan in Krems in het middelpunt: biomedische wetenschappen, 

farmaceutica en gezondheidswetenschappen. Meer info: www.biotec-area-krems.at/ en 

www.ecoplus.at/interessiert-an/technopole/technopol-krems/. 

Technopol Tulln - internationales Zentrum für natürliche Ressourcen und biobasierte Technologien: 

Met ca. 1.000 onderzoekers is Technopol Tulln één van de meest erkende internationale 

onderzoekcentra op het gebied van natuurlijke reserves en biogebaseerde technologieën.  

Meer info: www.ecoplus.at/interessiert-an/technopole/technologie-forschungszentren/tfz-tulln  

Technopol Wiener Neustadt - internationales Zentrum für Medizin- und Materialtechnologien: 

Centrale spelers van Technopol Wiener Neustadt zijn TFZ - Technologie- und Forschungszentrum 

Wr. Neustadt, de Fachhochschule Wiener Neustadt en de regionale industrie. FH Wiener Neustadt 

is sterk internationaal gericht, met 3.300 studenten uit ca. 50 landen en met ca. 1.000 onderzoekers 

uit 20 landen. Meer info: www.ecoplus.at/interessiert-an/technopole/technopol-wiener-neustadt/  

Technopol Wieselburg - internationales Zentrum für Bioenergie, Agrar- und 

Lebensmitteltechnologie: 

Hernieuwbare energieën en houteconomie zijn de centrale onderzoeksthema’s in Technopol 

Wieselburg. Meer info: www.ecoplus.at/interessiert-an/technopole/technopol-wieselburg/  

LISA 

Austria Wirtschaftsservice Gesellschaft mbH 

Walcherstraße 11A 

A - 1020 Wien 

office@awsg.at  

LISAvienna – Life Science Austria Vienna is onrechtstreeks 50/50 in handen van het Federale Ministerie 

Wetenschap, Onderzoek & Economie (via Austria Wirtschaftsservice - www.awsg.at) en de stad Wenen 

(via Vienna Business Agency www.wirtschaftsagentur.at). Het werd opgericht in april 2002.  

Life Sciences Wenen richt zich vnl. tot start-ups, aan wie 4 basisdiensten gratis worden verstrekt 

(Lidmaatschap is gratis):  

a. informatie en advies 

b. networking en matching 

c. expertise (studies) 

d. marketing 

http://www.biotec-area-krems.at/
http://www.ecoplus.at/interessiert-an/technopole/technopol-krems/
http://www.ecoplus.at/interessiert-an/technopole/technologie-forschungszentren/tfz-tulln
http://www.ecoplus.at/interessiert-an/technopole/technopol-wiener-neustadt/
http://www.ecoplus.at/interessiert-an/technopole/technopol-wieselburg/
mailto:office@awsg.at
http://www.awsg.at/
http://www.wirtschaftsagentur.at/
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LISAvienna speelt een belangrijke rol m.b.t. funding, die voor de start-ups kan komen via 2 kanalen: 

AWS (per bedrijf) of het subsidieprogramma van het Oostenrijkse Forschungförderungsgesellschaft 

FFG (per project).  

Meer info op: www.lisavienna.at/about-us/. 

LISAvienna Wenen is de grootste Life Science cluster in Oostenrijk. Anno 2017 waren 554 bedrijven 

aangesloten bij LISAvienna, waarvan 177 bedrijven ook effectief bezig waren met het ontwikkelen of 

produceren van BioTech of MedTech toepassingen. Die 554 bedrijven stelden samen meer dan 

23.000 werknemers te werk en hadden een gezamenlijke omzet van 12 miljard euro in 2017. Van alle 

biotechbedrijven in Oostenrijk is tweederde gevestigd in Wenen. Van alle MedTech bedrijven in 

Oostenrijk is iets minder dan de helft (nl. 44%) gevestigd in Wenen. De hoofdstad Wenen is uiteraard 

een ideale voedingsbodem voor een samenwerking tussen Life Sciences bedrijfjes en de universiteiten 

& onderzoekcentra.  

Er zijn vijf zogenaamde hotspots, verspreid over verschillende locaties in Wenen. Langs de ene kant 

wordt er nauw samengewerkt met de Medische Universiteit van Wenen (die een apart juridische 

statuut heeft) en langs de andere kant met vier andere faculteiten of onderzoekscentra van 

de Universiteit van Wenen nl. Vienna University of Technology (TU Vienna), University of Natural 

Resources & Life Sciences (BOKU en IMT), de campus Vienna Biocenter en de University of Veterinary 

Medicine (het oudste onderzoekscentrum in Duitssprekende landen).  

De samenwerking tussen de 5 clusters in Oostenrijk is erg beperkt; ze functioneren elk wat als 

een eiland van kennis en knowhow binnen hun Bundesland. De samenwerking is beperkt tot 

de buitenlandse beurzen, waar men gemeenschappelijk naar buiten treedt. Bij de cluster Life Sciences 

Wenen is er zelfs weinig interesse voor internationale samenwerking - www.lifescienceaustria.at/. 

Life Sciences Tirol 

Standortagentur Tirol 

Ing.-Etzel-Straße 17 

A - 6020 Innsbruck 

office@standort-tirol.at 

Deze cluster maakt deel uit van de ‘Standortagentur Tirol’. Via dit netwerk bieden in het Westen van 

Oostenrijk 74 bedrijven met meer dan 23.000 medewerkers hun producten en diensten aan. 

Deze bedrijven en de belangrijkste R & D instellingen (o.a. 3 academische universiteiten en 

2 universiteiten voor toegepaste wetenschappen) vormen samen de ‘Cluster Life Sciences Tirol’.  

Meer info op: www.standort-tirol.at/page.cfm?vpath=cluster/fachbereiche/life-

sciences#schwerpunkte  

Human.Technology.Styria GmbH 

Reininghausstraße 13 

A-8020 Graz 

office@human.technology.at 

In Bundesland Steiermark (met als hoofdstad Graz) ligt de focus op ‘witte biotechnologie’ (active and 

healthy aging). De cluster telt 113 partnerorganisaties en stelt ca. 35.000 medewerkers te werk. 

www.humantechnology.at/ 

http://www.lisavienna.at/about-us/
http://www.lifescienceaustria.at/
mailto:office@standort-tirol.at
http://www.standort-tirol.at/page.cfm?vpath=cluster/fachbereiche/life-sciences#schwerpunkte
http://www.standort-tirol.at/page.cfm?vpath=cluster/fachbereiche/life-sciences#schwerpunkte
mailto:office@human.technology.at
http://www.humantechnology.at/
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Gesundheitstechnologie-Cluster 

Oberösterreichische Technologie- und MarketinggesmbH 

Hafenstr. 47-51 

A – 4020 Linz 

Gesundheitstechnologie-cluster@clusterland.at 

Deze clusters heeft 217 partners in Oostenrijk en Zuid-Duitsland met ca. 37.400 medewerkers, 

waarvan 133 in Opper-Oostenrijk. De centrale taak van de cluster is de intensivering van 

de samenwerking tussen de partnerbedrijven en R&D instellingen - www.gesundheits-cluster.at. 

Life Sciences in Oostenrijk: opportuniteiten voor Vlaanderen en 

Vlaamse bedrijven 

Uit het beknopte overzicht op de voorgaande pagina’s blijkt dat Life Sciences een gevarieerd en levend 

ecosysteem in Oostenrijk is, met de hoofdstad Wenen als onbetwistbaar zwaartepunt en hotspot.  

Maar zijn er ook opportuniteiten voor Vlaanderen en zo ja, waar? 

Net zoals voor andere kansrijke sectoren (o.a. automotive en chemische industrie), zijn de meest voor 

de hand liggende opportuniteiten allicht te vinden op het vlak van samenwerking tussen Vlaamse en 

Oostenrijkse clusters en of kenniscentra. Mogelijkheden tot samenwerking zijn er zeker en vast, als is 

het maar omdat Life Sciences zowel in Oostenrijk als in Vlaanderen voldoende raakvlakken hebben: 

zo is er in beide landen vrij veel focus op gezondheid (de zogenaamde rode biotechnologie) en neemt 

ook MedTech (medical technology) een belangrijke plaats in.  

In beide landen wordt er toponderzoek naar kanker gedaan: Medische Universiteit Wenen heeft 

een uitstekende reputatie m.b.t. kankeronderzoek (www.meduniwien.ac.at/web/en/research/areas-

of-research/cancer-researchoncology/), een van de domeinen waarop ook het VIB en KU Leuven volop 

onderzoek naar doet. Oostenrijkse onderzoeksinstellingen zoals GMI en IMBA (zie pagina 8) zijn voor 

Vlaamse onderzoekinstituten (zoals VIB) zonder meer interessante partners om mee samen te werken, 

gezien de hoge expertise in hun vakdomeinen. Een instituut als IMP biedt voor Vlaamse niche bedrijven 

allicht kansen voor samenwerking op het gebied van onderzoek en ontwikkeling. De focus van Leuven 

Medical Technology Center (LMTC) verschilt niet veel van ACMT, het Austrian Center for Medical 

Innovation and Technology (www.acmit.at/). En Research Center for Molecular Medicine 

(https://cemm.at/, zie ook pag. 9) van de Oostenrijkse Academie voor Wetenschappen is, net zoals 

het VIB, een lid van de Europese associatie voor Life Sciences EULIFE. Dat zijn maar enkele voorbeelden 

van raakvlakken. 

Voor Vlaamse bedrijven wordt het allicht een moeilijker verhaal. De Oostenrijkse Life Sciences scene 

is ondertussen uitgegroeid tot een levendig en harmonisch ecosysteem dat bovendien erg gevarieerd 

is: gaande van start-ups over universitaire onderzoekscentra tot goed uitgebouwde clusters die 

samenwerken met de privésector (zie voorbeeld van het Duitse bedrijf Boehringer Ingelheim en 

het Research Institute of Molecular Pathology IMP, zie pagina’s 5 en 8).  

mailto:Gesundheitstechnologie-cluster@clusterland.at
http://www.gesundheits-cluster.at/
http://www.meduniwien.ac.at/web/en/research/areas-of-research/cancer-researchoncology/
http://www.meduniwien.ac.at/web/en/research/areas-of-research/cancer-researchoncology/
http://www.acmit.at/
https://cemm.at/
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Het Oostenrijkse Life Science ecosysteem floreert: er is voldoende expertise, buitenlandse 

onderzoekers zakken graag af naar Wenen om er enkele jaren te werken, men kan rekenen op 

subsidies van de Oostenrijkse overheid (AWS en FFG) en op ondersteuning van privébedrijven. 

Dat alles maakt het niet evident voor Vlaamse bedrijven om een voet tussen de deur te krijgen, zeker 

als op vele plaatsen het Duits nog als voertaal geldt. Toch sluit dat de kansen tot samenwerking met 

zeer gespecialiseerde nichesegmenten niet uit. Zoals eerder betoogd, is Wenen ondertussen 

uitgegroeid tot de belangrijkste Life Science hotspot in Oostenrijk.  

Aan Vlaamse bedrijven die op een grondiger wijze willen inschatten of er mogelijkheden zijn tot 

samenwerking, wordt aangeraden om eerst te focussen op Life Sciences in Wenen.  

Het rapport van Life Sciences Vienna 2018/19 kan u hier downloaden:  

www.lisavienna.at/fileadmin/user_upload/LISAvienna/Downloads/Vienna_Life_Science_Report_201

8.pdf  

Jammer genoeg is de cluster LISAvienna geen goed startpunt om te beginnen met een zoektocht naar 

samenwerking, dat leerde althans de ervaring van de voorbije jaren: de meeste Oostenrijkse bedrijven 

aangesloten bij LISAvienna zijn erg jong (dikwijls start-ups) en zijn vooral geïnteresseerd in 

het verkrijgen van subsidies en veel minder in internationale samenwerking. Dat 2018/19 rapport is 

erg volledig en biedt een goede vertrekbasis om te zoeken.  

Vlaamse bedrijven die zich niet willen beperken tot Life Sciences Wenen lezen best grondig het rapport 

Life Sciences Austria 2018/19:  

www.aws.at/fileadmin/user_upload/Downloads/Booklets/LifeScienceReport_Austria.pdf  

Life Sciences in Oostenrijk: kort overzicht van de belangrijkste 

bedrijven 

Omwille van de grote aanwezigheid van bedrijven in deze sector hebben we onze selectie beperkt tot 

bedrijven die actief zijn in de biotech/farma sector. Een selectie van alle bedrijven op 

specialiteit/activiteit is mogelijk op de volgende site: www.lifesciencesdirectory.at/directory. 

Firmenname URL 

A. Menarini Pharma Gesellschaft mit beschraenkter 

Haftung 
www.menarini.at  

Abbott Gesellschaft m.b.H. www.abbott.at  

AbbVie GmbH www.abbvie.at  

Affiris AG www.affiris.com  

AIT Austrian Institute of Technology GmbH www.ait.ac.at  

AMGEN GMBH www.amgen.at  

AOP Orphan Pharmaceuticals Aktiengesellschaft www.aoporphan.at  

Apomedica pharmazeutische Produkte Gesellschaft m.b.H. www.apomedica.com  

http://www.lisavienna.at/fileadmin/user_upload/LISAvienna/Downloads/Vienna_Life_Science_Report_2018.pdf
http://www.lisavienna.at/fileadmin/user_upload/LISAvienna/Downloads/Vienna_Life_Science_Report_2018.pdf
http://www.aws.at/fileadmin/user_upload/Downloads/Booklets/LifeScienceReport_Austria.pdf
http://www.lifesciencesdirectory.at/directory
http://www.menarini.at/
http://www.abbott.at/
http://www.abbvie.at/
http://www.affiris.com/
http://www.ait.ac.at/
http://www.amgen.at/
http://www.aoporphan.at/
http://www.apomedica.com/


 

Life Sciences in Oostenrijk – een beknopt overzicht I FIT-Wenen – update 2019 14 

AstraZeneca Oesterreich GmbH www.astrazeneca.com/country-

sites/austria.html  

B. Braun-Austria Gesellschaft m.b.H. www.bbraun.com  

Baxter Aktiengesellschaft www.plasmazentrum.at  

Bender MedSystems GmbH (part of Fisher Scientific) 
www.bionity.com/en/companies/12822/bender-

medsystems-gmbh.html  

BIOMEDICA Medizinprodukte GmbH  www.biomedica.co.at  

Boehringer Ingelheim RCV GmbH & Co KG  www.boehringer-ingelheim.at  

Bristol-Myers Squibb GesmbH  www.bms.com/at  

Chiesi Pharmaceuticals GmbH  www.chiesi-cee.com  

Christian Prokopp GmbH  www.prokopp.co.at  

CMP GmbH  www.rmt.at  

Croma-Pharma GmbH  at.croma.at  

Dr. Peithner KG, nunmehr GmbH & Co  www.peithner.at  

EBEWE Pharma Ges.m.b.H. Nfg.KG  www.sandoz.com  

Eli Lilly Gesellschaft m.b.H.  www.lilly.at  

Fresenius Kabi Austria GmbH  www.fresenius-kabi.com  

GE Healthcare Bio-Sciences Austria GmbH  www.gelifesciences.com/en/at  

Gebro Pharma GmbH  www.gebro.com  

Genericon Pharma Gesellschaft m.b.H.  www.genericon.at  

G.L. Pharma GmbH  www.gl-pharma.at  

GlaxoSmithKline Pharma GmbH  www.glaxosmithkline.at  

Herba Chemosan Apotheker-AG  www.herba-chemosan.at  

Hermes Pharma Ges.m.b.H.  www.hermes-arzneimittel.com, www.hermes-

pharma.com  

Jacoby GM Pharma GmbH  www.jacoby-gm.at  

Janssen-Cilag Pharma GmbH  www.janssen.com/austria/  

Kwizda Pharma GmbH  www.kwizda-otc.at, www.kwizda.at  

Kwizda Pharmahandel GmbH  www.kwizda-pharmahandel.at  

Merck Gesellschaft mbH  www.merck.at  

MERCK Kommanditgesellschaft auf Aktien & Co. Werk 

Spittal  

www.merck.at  

Merck Sharp & Dohme Gesellschaft m.b.H.  www.msd-austria.com  

Mundipharma Gesellschaft m.b.H.  https://mundipharma.at  

Novartis Pharma GmbH  www.novartis.at  

Octapharma Pharmazeutika Produktionsgesellschaft 

m.b.H.  
www.octapharma.com  

"Pfizer Corporation Austria" Gesellschaft m.b.H.  www.pfizer.at  

Pharmazeutische Fabrik Montavit Gesellschaft m.b.H.  www.montavit.com  

PHOENIX Arzneiwarengrosshandlung GmbH  www.phoenix-gh.at  

Polymun Scientific Immunbiologische Forschung GmbH.  www.polymun.com  

ratiopharm Arzneimittel Vertriebs-GmbH  www.ratiopharm.at  

http://www.astrazeneca.com/country-sites/austria.html
http://www.astrazeneca.com/country-sites/austria.html
http://www.bbraun.com/
http://www.plasmazentrum.at/
http://www.bionity.com/en/companies/12822/bender-medsystems-gmbh.html
http://www.bionity.com/en/companies/12822/bender-medsystems-gmbh.html
http://www.biomedica.co.at/
http://www.boehringer-ingelheim.at/
http://www.bms.com/at
http://www.chiesi-cee.com/
http://www.prokopp.co.at/
http://www.rmt.at/
https://at.croma.at/
http://www.peithner.at/
http://www.sandoz.com/
http://www.lilly.at/
http://www.fresenius-kabi.com/
http://www.gelifesciences.com/en/at
http://www.gebro.com/
http://www.genericon.at/
http://www.gl-pharma.at/
http://www.glaxosmithkline.at/
http://www.herba-chemosan.at/
http://www.hermes-arzneimittel.com/
http://www.hermes-pharma.com/
http://www.hermes-pharma.com/
http://www.jacoby-gm.at/
http://www.janssen.com/austria/
http://www.kwizda-otc.at/
http://www.kwizda.at/
http://www.kwizda-pharmahandel.at/
http://www.merck.at/
http://www.merck.at/
http://www.msd-austria.com/
https://mundipharma.at/
http://www.novartis.at/
http://www.octapharma.com/
http://www.pfizer.at/
http://www.montavit.com/
http://www.phoenix-gh.at/
http://www.polymun.com/
http://www.ratiopharm.at/


 

Life Sciences in Oostenrijk – een beknopt overzicht I FIT-Wenen – update 2019 15 

Richard Bittner AG  www.richard-bittner.at  

Richter Pharma AG  www.richter-pharma.at  

Roche Austria GmbH  www.roche.at, www.roche.com  

Sandoz GmbH  www.sandoz.at  

Sanochemia Pharmazeutika AG  www.sanochemia.at  

SANOFI-AVENTIS GmbH  www.sanofi.at  

SANOVA Pharma GesmbH  www.sanova.at  

Takeda Austria GmbH  www.takeda.at  

Takeda Pharma Ges.m.b.H.  www.takeda.com/de-at  

Vienna Biocenter Core Facilities GmbH  www.vbcf.ac.at  

 
Bron: online datbank Firmeninfo 

 

 

 

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: september/2019 

http://www.richard-bittner.at/
http://www.richter-pharma.at/
http://www.roche.at/
http://www.roche.com/
http://www.sandoz.at/
http://www.sanochemia.at/
http://www.sanofi.at/
http://www.sanova.at/
http://www.takeda.at/
http://www.takeda.com/de-at
http://www.vbcf.ac.at/
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