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Eer u begint te lezen
Deze studie handelt over de gezondheidsindustrie in Zuid-Korea. Ook al worden de termen Korea en
Zuid-Korea door elkaar gebruikt.

KRW: Korean Won (Koreaanse munteenheid)
Koers op 24 februari 2016 (www.oanda.com):
1 USD = 1228,80 KRW | 1 EUR = 1354,48 KRW
Dit beknopt marktoverzicht werd opgesteld door FIT Seoul in de winter van 2016.
De informatie die u in deze publicatie vindt is bedoeld als achtergrondinformatie die u in staat moet
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 onvolledighede n 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.
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Inleiding
Zuid-Korea investeert enorm in haar gezondheidszorg. De vergrijzing van de bevolking zet blijvende
druk op de uitbouw van kwalitatieve en kwantitatieve medische zorg voor iedere Koreaan.
Het huidige sociale zekerheidssysteem maakt dat de bevolking toegankelijk en betaalbaar aan
medische zorgen kan geraken, hoewel gevolgen heeft voor de medische sector zoals lage winstmarges,
veel doktersbezoeken, strenge prijspolitiek.... Voor exporteurs is dit zeker een belangrijk punt om
rekening mee te houden omdat het gevolgen heeft voor de prijszettingen van terugbetalingen.
Zuid-Korea heeft ook ambitieuze plannen tegen 2020 voor haar industrieën in de medische sector waar
ze werkt aan een "Pharma Vision 2020". Met de farmaceutische industrie heeft de Koreaanse overheid
het doel om in de top 10 te staan van mondiale spelers, deze industrie is een van de groeimotoren van
het land. En voor de industrie van medical devices wil ze in de top 7 van globale wereldleiders staan.
We beginnen deze studie met algemene informatie en enkele cijfers over de gezondheidszorg in ZuidKorea. In het volgende hoofdstuk nemen we een kijk in de Koreaanse sociale zekerheidssysteem dat
verplicht is voor iedere burger. En bespreken we de gevolgen die dit systeem heeft voor de medische
industrie en in het bijzonder voor het prijszettingsbeleid. Hoofdstuk drie en vier handelen over de
farmaceutische industrie en de medical devices industrie. Hierbij worden cijfers en informatie gegeven
over de lokale producten, de export en import. In hoofdstuk vijf bekijken we de invoerreglementering,
vrijhandelsakkoord en certificaten die belangrijk zijn voor het exporteren. In het hoofdstuk die er op
volgt worden tips gegeven over hoe de markt benadert kan worden, alsook informatie over Koreaanse
importeurs en distributiekanalen van de producten. Het voorlaatste hoofdstuk is een overzicht van
beurzen in 2016. Deze studie eindigen we ten slotte met een lijst van enkele nuttige adressen in België
en Zuid-Korea die u verder kunnen helpen.
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1. Zuid-Korea in cijfers
1.1.

Economie

Korea is een hoog ontwikkeld land met een exportgerichte economie. Het is een lid van de G20. Deze
Aziatische tijger was 's werelds 13e grootste economie in 2014 met een BBP van 1.416,9 miljard USD.
Het BBP per capita in Korea bedroeg 28.100 USD in 2014. Hoewel de Koreaanse economie werd
getroffen door de wereldwijde economische crisis, is het langzaam herstellend. Helaas gaat het nog
niet zo vlot en snel als de Koreanen gehoopt hadden. In 2012 bedroeg de groei van het BBP 2,3%, in
2013 2,9% en in 2014 3,3%. Volgens de prognoses van de EIU (Economist Intelligence Unit) kan de
economische groei van Zuid-Korea in 2015 rond 2,4% bedragen en in 2016 rond 2,8%.
De Koreaanse economie sputtert door dalende export, een amper groeiende binnenlandse consumptie
en stijgende gezinsschulden. Aangezien het een exportgerichte economie is, is het gevoelig aan de
economische situatie van zijn handelspartners zoals China.
Volgens de Wereldhandelsorganisatie was Korea in 2014 de 7e grootste exporteur in de wereld en de
9e grootste importeur van goederen. Op vlak van diensten staat Korea op de 16e plaats gerangschikt,
voor export en voor import van diensten was Korea de 13e belangrijkste in de wereld.
Sinds 2012 is Zuid-Korea lid van de 2050 elite club. Dit zijn landen met een bevolking boven de 50
miljoen en een inkomen per capita van boven de 20.000 USD.
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2.

Bevolking

De veroudering van de bevolking is een uitdaging voor de Koreaanse economie, de gezondheidszorg
en de maatschappij.
Korea heeft de kaap van de 50 miljoen inwoners in 2012 bereikt. En vanaf 2016 verwacht men een
demografische transitie. 26% van de bevolking is ouder dan 55 jaar en dit aantal stijgt
noemenswaardig. De vergrijzing gaat zelfs sneller dan in Japan. Tijdens de laatste 40 jaar is de groep
van 65-plussers verdrievoudigd. Deze groep heeft voor het eerst de kaap van de 6 miljoen overtroffen
en bedraagt bijna 12% van de bevolking.
De economisch actieve populatie, 15- tot 64-jarigen, zal pieken tot 37 miljoen mensen en vervolgens
vanaf 2016 afnemen. Dit zal tot gevolg hebben dat de werkende populatie met de tijd ve rtraagd zal
groeien. Tegen 2020 zal de werkende massa met 1-2% groeien en tegen 2030 met amper 1%. Tegen
2045 zou de gemiddelde leeftijd van de werkende Koreaan 50 jaar bedragen. Vandaag is de
gemiddelde leeftijd 40 jaar.
De levensverwachting van een Koreaanse man is 76,95 jaar en van een Koreaanse vrouw 83,34 jaar.
Er is een laag geboortecijfer van 8,19 geboorten per 1.000 inwoners en een laag sterftecijfer van 6,75
sterftegevallen per 1.000 inwoners.
De vergrijzing is een zorgelijk feit in Zuid-Korea. De demografische veranderingen zullen vertraagde
economische productiviteit teweegbrengen, alsook een dip in binnenlandse consumptie.

Dit heeft natuurlijk ook zijn gevolgen voor de Koreaanse gezondheidszorg. Deze moet meer patiënten
behandelen en zij eisen de beste gezondheidszorgen. De Koreaanse overheid voelt de druk op de
gezondheidszorg. Het beleid van de overheid zorgt voor een kader waar een kwalitatieve en
kwantitatieve gezondheidszorg wordt uitgebouwd. Een systeem waarbij iedere Koreaan toegang kan
krijgen tot betaalbare en hoogwaardige medische bijstand.
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2.1.

Zuid-Koreaanse gezondheidszorg in een paar cijfers

Een toegankelijk en betaalbare medische zorg heeft tot gevolg dat Koreanen vaak naar de dokter gaan.
Volgens de OESO (Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling)-cijfers gaat een
Koreaan gemiddeld 14,6 keer per jaar naar de dokter. Dit is het hoogste aantal binnen de OESO-landen.
Ze gaan naar een dokter voor curatieve maar ook preventieve redenen.
In 2013 was de totale uitgave voor gezondheid per capita 2.275 USD. 1.272 USD hiervan werd door de
overheid gedragen en 1.003 USD door de privé. Sinds 2009 stijgt dit cijfer met een gemiddelde
groeivoet van 5,5%.
Ongeveer 7,2% van het BBP in 2015 (113 miljard USD) werd besteed aan uitgaven voor gezondheid.
Dit zowel voor medicatie, OTC (over-the-counter), doktersbezoeken, medische materialen, Oosterse
geneeskunde, paramedische diensten, etc.
Niet enkel de Koreanen hebben de toegang tot ziekenhuizen goed gevonden. Ook buitenlandse
patiënten laten zich in Korea behandelen. Korea profileert zich steeds meer als een hub voor medische
zorgen in het Verre Oosten. Vele Chinezen, Russen, Mongolen, Centraal-Aziaten,... gaan naar Korea
voor medische zorgen. En dit niet enkel voor plastische chirurgie maar ook voor curatieve zorgen. De
tellingen spreken van 188 verschillende nationaliteiten. Volgens de wellicht overschatte cijfers van de
Korea Tourism Organization zouden in 2015, 598.000 medische toeristen naar Korea zijn afgereisd.
Tegen 2020 verwachten ze bijna 1 miljoen buitenlandse patiënten. Men schatte de inkomsten in 2013
dankzij deze lucratieve handel op ongeveer 760 miljoen EUR en in 2020 mikt men op 2,6 miljard EUR
aan inkomsten. Een medische toerist zou ongeveer 2.000 EUR per reis in Korea uitgeven. Ook dit cijfer
stijgt.
De meeste grote of gespecialiseerde ziekenhuizen hebben een “international clinic” waar buitenlandse
patiënten worden verder geholpen in het Engels, Frans, Chinees, Japans, Russisch of Mongools.
Het systeem van huisartsen, zoals welgekend in België, komt hier weinig of niet voor. In België ga je
eerst naar de huisarts en deze verwijst je indien nodig door naar een ziekenhuis of specialist.
Dit is niet het geval in Korea. De Koreaanse patiënt heeft de vrije keuze om te kiezen wie hij/zij wilt
zien. Vooral in de grote steden of agglomeraties gaan de patiënten direct naar ziekenhuizen en
specialisten. Er wordt minder eerst naar een algemene dokter gegaan. Indien het gaat om kleinere
kwaaltjes zoals een verkoudheid zullen ze naar lokale klinieken gaan.
Qua ziekenhuizen, dokters, gespecialiseerde klinieken,... is er best wat aanbod in Zuid-Korea.
In 2013 waren er 2,2 dokters per 1.000 inwoners en 11 ziekenhuisbedden per 1.000 inwoners. Deze
tabellen (zie volgende pagina) geven een overzicht van het aantal ziekenhuizen per regio in Zuid-Korea,
alsook het aantal bedden.
Een andere bron sprak van deze aantallen voor medische dienstverleners in Korea in 2014:
-
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Universitaire ziekenhuizen (tertiary centers): 43
Middelgrote algemene ziekenhuizen: 281
Kleine algemene ziekenhuizen: 2.663
Klinieken (meestal 1 dokter met specialisatie): 28.325
Tandheelkundige ziekenhuizen of praktijken: 15.566
Oosterse geneeskunde: 13.299

In Zuid-Korea waren er in 2015 meer dan 30.000 apothekers. Zij verkopen zowel geneesmiddelen met
als zonder voorschrift. Rond ziekenhuizen of klinieken vind je meestal veel apothekers. Alsook in iedere
supermarkt of winkelcentra. Ziekenhuizen hebben ook eigen apotheken voor de niet verblijvende
patiënten.
Sinds 2012 mogen convenience stores een beperkt gamma van OTC-producten verkopen. 13
producten zoals geneesmiddelen tegen pijn, verkoudheid, darmklachten en pleisters mogen onder
bepaalde regels 24/7 in deze winkels verkocht worden. De retail voor OTC-producten buiten de
apotheker is dus beperkt.

Gezondheid en farma in Zuid-Korea | winter 2016
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3.

Sociale zekerheidssysteem

3.1.

Gezondheidsverzekering

Welzijn is een belangrijk agendapunt voor de overheid en de bevolking. Alle inwoners zijn verplicht
zich aan te sluiten aan het Koreaans sociaal zekerheidssysteem.
De sociale zekerheid in Korea bestaat uit 4 pijljers:
1.
2.
3.
4.

Gezondheidsverzekering
Pensioensverzekering
Werkloosheidsverzekering
Ongevallenverzekering

De gezondheidsverzekering wordt geregeld door de NHIC (National Health Insurance Corporation:
http://www.nhic.or.kr/english/main.html). Het is een systeem gebaseerd op een “single -payer
system”. Naast deze verplichte overheidsverzekering heeft men de keuze om zich nog aan te sluiten
bij extra private gezondheidsverzekeraars.
De nationale gezondheidsverzekering wordt financieel gespijsd door contributies. Er is enerzijds een
systeem voor zelfstandigen. De regionale agentschappen van de NHIC bepalen de bijdrage van de
zelfstandigen, berekend op hun inkomen en bezittingen. De zelfstandige staat voor 100% zelf in voor
de maandelijkse bijdragen aan de NHIC.
Anderzijds is er het systeem voor werknemers (en gezin). De bijdrage wordt berekend op het
maandelijks loon. In 2015 was dit 6,07% van het belastbaar inkomen. Het zijn de werkgever en
werknemer die ieder 50% van deze bijdrage maandelijks betalen aan de NHIC. Daarnaast is er een
systeem van medische hulp voor lage inkomens gezinnen. Deze wordt gesubsidieerd door de staat.
De NHIC zet de kost van iedere medische procedure, prijs van medicatie of materiaal bij wet vast. Dit
na
overleg met HIRA
(Health Insurance Review and
Assessment Service:
http://www.hira.or.kr/eng/index.html). HIRA is verantwoordelijk voor het nakijken van de medische
kosten en het evalueren van de kwaliteit van de medische zorgen. De prijsbeslissingen worden
beïnvloed door het beleid van de regering. Aangezien de overheid beslist heeft om een betaalbare en
kwalitatieve gezondheidszorg aan te bieden, zullen de NHIC en HIRA hiermee rekening houden met
het vastzetten van alle prijzen van (para)medische producten en diensten.
Een voorbeeld van het Koreaanse systeem: Patiënt A gaat ziek naar de dokter en wordt onderzocht. A
betaalt bij de dokter/ziekenhuis een beperkte bijdrage van de vastgelegde prijs voor een
doktersconsultatie. Na betaling krijgt A een voorschrift mee voor de apotheker. Patiënt A stapt
vervolgens een apotheker binnen om zijn medicatie te laten maken 1 en te kopen.

1

Indien je in België verschillende medicamenten krijgt voorgeschreven, krijg je de medicatie in de originele
doos met instructies per doosje. In Korea zal de apotheker alvast per tijdsmoment (bv. ontbijt, middagmaal en
avond) een zakje voorbereiden met alle pillen in dat zakje of een samenstelling van verschillende
geneesmiddelen. Je krijgt de originele doos niet mee naar huis. Je krijgt wel een apart papier met instructies en
een samenvatting van mogelijke neveneffecten. Vaak krijg je ook medicijnen direct van de apotheker van het
ziekenhuis mee. In dat geval krijg je wel de medicatie apart in het originele doosje mee.
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Ook hier betaalt hij/zij maar een beperkt deel van de vastgelegde prijs voor medicatie. De medische
verstrekker neemt vervolgens contact op met HIRA om de terugbetaling van de medische diensten en
producten terug te eisen. HIRA beoordeelt de claim van de medische verstrekker en informeert NHIC
van zijn beslissing. NHIC gaat over tot de terugbetaling van de medische kost aan de medische
verstrekker.

De rekening voor de patiënt is dus beperkt indien de medische dienst of product onder de nationale
verzekering valt. Zo niet, zal de patiënt zelf alles moeten betalen of contact moeten opnemen met zijn
extra private gezondheidsverzekeraar voor een tussenkomst van de medische kosten.
Dit systeem heeft zo zijn voor- en nadelen.
Voordelen:
-

Betaalbare medische zorgen voor de bevolking.
Weinig administratieve last voor de patiënt.

Nadelen:
-

De dekking van de nationale gezondheidsverzekering zou minder volledig zijn dan in de EU
Zeer toegankelijke medische zorgen betekent ook veel patiënten. Koreaanse dokters zien meer
patiënten vergeleken met hun collega’s in andere OESO-landen.
Lage prijzen voor medische diensten en kosten maakt de medische industrie niet gelukkig.
Dokters/ziekenhuizen verdienen minder in vergelijking met de US of EU. En lage winstmarges
voor de farma en medische industrie zijn een gevolg hiervan.

Gezondheid en farma in Zuid-Korea | winter 2016
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3.2.

Prijszettingsbeleid

Dit brengt ons op een belangrijk punt voor de Vlaamse exporteurs van farmaceutische en medische
producten. Zoals reeds vermeld wil de Koreaanse overheid een betaalbare gezondheidszorg voor zijn
onderdanen en wil het zijn overheidsuitgaven onder controle houden. Vandaar dat de NHIC en HIRA
strenge prijszettingen voor terugbetalingen bepaalt.
In dit deel van de studie worden de basisbegrippen meegegeven over de bepaling van de prijzen van
het terugbetalingssysteem van medicijnen en medische producten. Indien u specifieke vragen heeft,
kan u best contact opnemen met FIT Seoul of uw Koreaanse importeur. De Koreaanse importeur moet
de aanvraag voor prijszetting aanvragen bij HIRA.
Het lage prijszettingsbeleid maakt dat de winstmarges laag zouden kunnen zijn in deze industrie. Voor
sommige producten kunnen de prijzen in Korea tot de helft lager zijn dan in andere OESO-landen.
Bespreek prijszettingen of terugbetalingsprijzen dus goed met uw Koreaanse importeur of
distributeur.
Wanneer een producent of importeur een nieuw medicijn/product op de Koreaanse markt wil
brengen, zal hij een aanvraag indienen bij HIRA. Om de terugbetalingsprijs van een nieuw gepatenteerd
medicijn te bepalen op de Koreaanse markt, zal HIRA een studie uitvoeren rekening houdend met
klinische werking, prijsanalyse (op basis van importprijs of productiekosten), kostenefficiëntie,...
Voor nieuwe geneesmiddelen wordt er een prijs- en beschikbaarheidsmand gemaakt van soortgelijke
gepatenteerde en generische medicatie. Door generische medicatie ook in deze mand op te nemen,
zakt de waarde van deze prijsmand.2 HIRA treedt vervolgens in gesprek met NHIC die op zijn beurt
onderhandelingen aangaat met de producent van het medicijn met betrekking tot de prijszetting. Dit
proces kan soms tot 18 maanden duren en moet geratificeerd worden door het Ministry of Health and
Welfare. De prijzen worden om de 3 jaar geëvalueerd. Hier wordt rekening gehouden met onder
andere verkoopscijfers van de laatste jaren. Indien een geneesmiddel op een jaar-op-jaar basis, meer
dan 10% gebruikt (en dus terugbetaald) werd of er op dat jaar voor meer dan 5 miljard KRW
terugbetaald werd, dan zal er ook al een aanpassing komen van de terugbetalingsprijs.
Sinds 2008 werkt men in Korea met een positieve lijst van geneesmiddelen, met andere woorden,
medicijnen die zich op deze lijst bevinden worden terugbetaald. Anderen dus niet. Met de jaren
werden de prijs en terugbetalingsbepalingen strenger en strenger. De prijzen worden verlaagd en het
aantal producten op de lijst wordt beperkt.
Voor medical devices wordt er gekeken naar het product:
-

-

2

Is het een soortgelijk product dat reeds op de markt is, dan zal het dezelfde standaardprijs
krijg.
Is het een verbeterde versie van een bestaand product, dan wordt er een “Value Assessment”
gehouden. Men heeft hier 2 opties. Indien je een terugbetaling wenst tot 100% premium, dan
moet de aanvraag van het product onderbouwd zijn met klinische bewijzen. Indien je een
terugbetaling wenst tot 50% premium, dan zal men kijken naar de technische bewijzen.
Is het een nieuw product op de markt met niets vergelijkbaars, dan zal de terugbetaling de
importprijs (FOB)×1,78 bedragen.

Zo kan het soms dat nieuwere innovatieve producten minder terugbetaald worden dan oudere producten. Of
dat producten die niet kostenefficiënt zijn niet op de positieve lijst komen en dus niet terugbetaald worden.
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-

Komt het product als 2e op de markt, maar werd deze groep van producten nog niet
geherevalueerd, dan bedraagt de prijs van de terugbetaling 90% van de eerste in de groep.
Vanwege de industrie zijn er bekommernissen en klachten over de “Value Assessment” die
streng is, en over het gehele strenge prijszettingsbeleid van de overheid.

In het geval van medical devices publiceert het Ministry of Health and Welfare de lijst van
terugbetaalde en niet-terugbetaalde apparaten/producten. Men maakt een verschil tussen
terugbetaling van enerzijds het therapeutisch materiaal zoals tandimplantaat, stent,... en anderzijds
materiaal inclusief diensten zoals CT-scan, spuit, chirurgisch materiaal,...
Wenst u een idee te krijgen of uw product terugbetaald kan worden en hoeveel deze prijs bedraagt?
Uw importeur of FIT Seoul kan dit op de HIRA pricing database opzoeken. Daar staan publiek alle
medical devices en terugbetalingsprijzen in opgenomen. Helaas enkel in het Koreaans.
Deze doorgedreven prijspolitiek en herevaluaties worden aangeklaagd door producenten en
importeurs van medische en farmaceutische producten. Men verwijt het systeem dat ze te lage prijzen
zet, onvoorspelbaar en niet transparant is.
Dit houdt de internationale farmaceutische en medische bedrijven niet weg uit Korea maar het zou
wel een vertraging kunnen meebrengen op de introductie van nieuwe of innovatieve geneesmiddelen
of medical devices op de Koreaanse markt. Alsook op hun R&D-activiteiten voor nieuwe
medicijnen/producten in Korea.
Ook al zijn er klachten en bezwaren op het systeem, analysten voorspellen dat Korea toch een
interessante en aantrekkelijke markt blijft omwille van de sterkte en grootte van de markt. Korea blijft
een aantrekkelijke markt voor buitenlandse bedrijven, vooral voor diegenen die een partnerschap
aangaan met lokale partners en voor bedrijven met focus op innovatie.
Check goed de terugbetalingsprijzen aangezien dit een belangrijke parameter is voor uw sleutel tot
succes of falen op de Koreaanse markt. Hou dus rekening met deze specificiteit van de Koreaanse
gezondheidsmarkt tijdens de onderhandelingen en het zakendoen met uw Koreaanse partner.

Gezondheid en farma in Zuid-Korea | winter 2016
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4.

De farmaceutische industrie in Zuid-Korea

4.1.

De farma industrie in cijfers

De Koreaanse overheid heeft de farmaceutische industrie aangeduid als een groeimotor in de
Koreaanse economie. Ze werkt aan een “Pharma Vision 2020”. Tegen 2017 wil Korea alvast in de top
10 staan van mondiale spelers in de farma industrie. Zo willen ze in 2017 voor +- 9 miljard USD
exporteren en 4 nieuwe globale medicijnen ontwikkeld hebben.
De essentiële agendapunten uit dit beleid zijn:
1.
2.
3.
4.
5.

Open innovatie en R&D
Samenwerking tussen farmaceutische industrie en financiële sector
Groei van gespecialiseerde mankracht in de farma industrie
Strategische internationale expansies en samenwerkingen met internationale spelers
Implementatie van infrastructuur

Volgens de overheid en Koreaanse federaties zouden ze goed op weg zijn om deze doelstellingen te
halen.
In het kader van de Pharma Vision 2020 wil het Ministry of Health and Welfare 12 Koreaanse globale
farmaceutische bedrijven op de wereldmarkt hebben, namelijk 8 gespecialiseerde farmaceutische
bedrijven, 2 globale generische bedrijven en 2 globale farmaceutische bedrijven met blockbusters. De
overheid houdt selecties om innoverende bedrijven hiervoor te selecteren.
Uit het “2015 Pharmaceuticals in Korea book” van de KPTA (Korea Pharmaceutical Traders Association)
werd onderstaande tabel opgenomen.
Year

Domestic

Export

Import Trade balance

Market size

Production

Import

Import

Share

Growth Rate

2013

16376

2318.5

5279

- 2948.8

19337

27.3

0.57

2012

15714

2340.9

5854

- 3512.6

19227

30.4

0.32

2011

15597

1958.5

5526

- 3567.8

19165

28.8

- 0.94

2010

15710

1781

5418

- 3637.4

19347

28.0

6.18

2009

14789

1787.2

5219

- 3432

18221

28.6

6.02

Annual domestic pharmaceutical market size

(Unit: KRW billion, %)

In 2013 was Korea verantwoordelijk voor 1,8% van de globale farmaceutische markt. Volgens sommige
bronnen gaat +- 20% van de totale gezondheidsuitgaven naar geneesmiddelen.
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4.1.1.

Lokale productie

Volgens het Ministery of Food and Drug Safety (MFDS), bedroeg de lokale Koreaanse farmaproductie
in 2014, 16.420 miljard KRW. En in 2013, 16.376 miljard KRW (+- 13 miljard USD). Dat is een toename
van 4,2% ten opzichte van 2012. Volgens sommige studies zou de Koreaanse farma de volgende jaren
enorm groeien tot 24 miljard USD tegen 2020. Sommigen spreken van een jaarlijkse groei van 10% de
komende jaren wat beduidend hoger is dan het globale gemiddelde van 3% tot 5% groei.
In 2012 waren er 647 farma producerende bedrijven. In 1990 waren dat er 411. Deze bedrijven stelden
88.545 mensen tewerk waarvan onder andere 32% in de productie, 30% in de verkoop en 12% in de
R&D.
In deze tabel, geven we een overzicht van de 15 grootste producenten van geneesmiddelen in Korea
in 2013.
Rank (2013)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

Top 15 producerende bedrijven
Daewoong Pharmaceutical
Hanmi Pharmaceutical
Dong-A ST
Chong Kun Dang Pharmaceutical
Green Cross Corp
Celltrion
CJ Cheiljedang
Ildong Pharmaceutical
JW Pharmaceutical
SK Chemical Bio-science
Yuhan Corporation
Handok Pharmaceutical
Boryung Pharmaceutical
Jeil Pharmaceutical
LG Bio-Science

De Koreaanse farma industrie is vooral gefocust op biosimilars en generics. Productie van generische
geneesmiddelen speelt een centrale rol in de ontwikkeling van de lokale productie. Deze expansie van
de lokale productie is dus te danken aan de groei van de vervaardiging van lokaal ontwikkelde
medicijnen en chemisch gemodifieerde nieuwe medicijnen.
Als we kijken naar de productie van medicijnen was in 2013, 16,8% van de geneesmiddelen OTC en
83,2% voorgeschreven medicatie. De focus van de farma producerende bedrijven ligt dus duidelijk bij
de medicatie te verkrijgen met een voorschrift.
Op vlak van R&D wordt er veel ingezet op de ontwikkeling van nieuwe medicijnen. R&D gebaseerde
farmabedrijven investeren meer dan 65% van hun netto winst in R&D. Dit gebeurt in nauwe
samenwerking met de overheid, onderzoeksinstellingen en academia. Korea profileert zich ook steeds
meer als Aziatische hub voor klinische proeven aangezien ze excellente infrastructuur hebben,
opgeleide onderzoekers en bedrijfsvriendelijke wetgeving. Er zijn 182 faciliteiten om klinische proeven
te houden. In 2013 werden 607 klinische proeven in Korea uitgevoerd. Koreaanse R&D-bedrijven
voeren momenteel vooral onderzoek uit naar medicijnen tegen kanker, diabetis, virale infecties,
hartstoornissen, antibiotica en andere.
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4.1.2.

Export

Voor de Koreaanse overheid is deze sector een groeimotor voor de economie. Het MFDS wil de export
van lokaal gemaakte medicijnen bevorderen en de lokale producenten competitiever maken. Ze
zorgen voor een wettelijk kader dat de export en globalisering van de bedrijven kan stimuleren door
onder andere het trainen van werkkrachten, zorgen voor goede infrastructuur en het ve rbeteren van
de goedkeuringsprocessen voor nieuwe medicijnen.
Top 5 exporting pharmaceuticals (2013)
Active Pharmaceutical ingredients
Finished drugs
Quasi drugs
Cosmetics
Medicinal herbs

Top 5 countries exported to (2015)
Japan
Turkey
Hungary
China
Vietnam

Als we naar de HS-code 30 (pharmaceutical products) kijken in de statistieken van de Korea
International Trade Association (KITA), bedroeg de Koreaanse export 1.961.110.00.USD in 2015. Deze
bedroeg in 2014, 1.473.429.000 USD en in 2013, 1.243.125.000 USD. Een stijgende trend merken we
de laatste jaren. En aangezien de lokale productie stijgt en de lokale prijszettingspolitiek ook voor
lokale bedrijven niet interessant is, zullen de exportcijfers de komende jaren alsmaar meer stijgen.
Koreaanse farmaceutische bedrijven zoeken vooral buitenlandse partners om nieuwe markten te
betreden. Niet alleen exporteren de bedrijven hun producten maar ze hebben ook vooral interesse in
het exporteren van technologie. Zo verkopen ze hun technologie aan een westers farmabedrijf dat
vervolgens de medicijnen maakt en instaat voor de commercialisatie op de eigen markt. Hier liggen
opportuniteiten voor Vlaamse bedrijven.
Men verwacht dat de export van Koreaanse medicijnen en de deelname van Koreaanse farmabedrijven
op de globale markt enorm zal toenemen de volgende jaren.

4.1.3.

Import

De handelsbalans is voor de Koreanen nog negatief, dat betekent dus dat ze meer importeren dan
exporteren. Als we naar de HS-code 30 (pharmaceutical products) kijken in de statistieken van KITA,
bedroeg de Koreaanse import 4.761.192.000 USD in 2015. Deze bedroeg in 2014, 4.861.261.000 USD
en in 2013, 4.244.280.000 USD.
Top 8 importing pharmaceuticals (2013)
Active Pharmaceutical ingredients
Finished drugs
Quasi-drug
Radiopharmaceuticals
Medicinal herbs
Cosmetics
Cosmetic ingredients
In Vitro diagnostic reagent

Top 8 countries imported from (2015)
US
Germany
Switzerland
France
Italy
Japan
Turkey
Ireland

België staat op de 13e plaats van landen waaruit men farmaceutische producten heeft geïmporteerd
in 2015.
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In deze tabel staat een overzicht van de 15 grootste importeurs van geneesmiddelen.
Rank (2013)

Top 15 importerende bedrijven

1

Novartis

2

Pfizer

3

MSD

4

GSK

5

AstraZeneca

6

Roche

7

Bayer

8

BMS

9

Handok

10

JW Pharmaceutical

11

Janssen

12

Boehringer Inghelheim

13

Daewoong

14

Yuhan

15

CJ Cheiljedang

De meeste globale farmaspelers hebben een kantoor en activiteiten in Zuid-Korea. Zij importeren dus
vooral hun eigen producten die elders geproduceerd wordt. Multinationals zijn ongeveer goed voor
een 30-35% van de verkoop van geneesmiddelen in Korea. Lokale Koreaanse farmaproducenten
importeren ook farmaceutische producten.
Voor de Vlaamse farmaceutische bedrijven (geneesmiddelen met voorschrift of OTC-producten) is het
belangrijk een betrouwbare Koreaanse importeur te vinden. Zonder talenkennis noch kennis van de
lokale markt en wetgeving is het uitdagend om rechtstreeks de medische verleners of apothekers te
bereiken. De bovenstaande tabel geeft een overzicht van de grootste importeurs in Korea maar
daarnaast zijn er nog menige importeurs die niet gelinkt zijn tot de productie van geneesmiddelen. Het
zijn deze “onafhankelijke” importeurs die interessant kunnen zijn voor Vlaamse exporteurs.

Gezondheid en farma in Zuid-Korea | winter 2016

17

4.2.

Registratie in Zuid-Korea

In het kader van de Koreaanse wetgeving moeten buitenlandse fabrikanten hun farmaceutische
producten registreren onder de naam van de importeur of eigen Koreaans bedrijf, terwijl de
fabrikanten eigendom behouden over de productlicentie.
Voor geïmporteerde farmaceutische producten naar Korea moet elk product een Import Product
Goedkeuring of Import Product Aangifte van het MFDS hebben.
Farmaceutische producten onderworpen aan Farmaceutische producten onderworpen aan
Import Product Aangifte (Notification)
Import Product Goedkeuring (Approval)
1. Producten genoteerd op de Koreaanse Producten niet onderworpen aan Import
farmacoope of officiële compendium erkend Product Aangifte zoals:
door het MFDS
1. Nieuwe geneesmiddelen
2. Producten genoteerd op de Koreaanse
2. Geneesmiddelen waarvan de goedkeuring
kruidengeneeskunde farmacopee
eerder is afgeschaft
3. Producten die voldoen aan de Koreaanse
standaarden en specificaties met betrekking 3. Producten onderworpen aan veiligheids- en
effectiviteitstesten
tot de ingredienten, normen, compositie en
voorschriften, etc.
4. Producten met indiening van veiligheids- en
effectiviteitsdocumenten
4. Producten waarvan het MFDS kennis geeft
van zijn normen en testmethoden

5. Radioactieve geneesmiddelen

5. Producten die niet onderworpen zijn aan 6. Producten die misbruikt of verkeerd gebruikt
veiligheids- en effectiviteitstesten, maar met
kunnen worden
dezelfde effectiviteit als andere producten
geneesmiddelen,
ggodie reeds goedgekeurd of aangegeven zijn 7. Biologische
geneesmiddelen,
celgekweekte
geneesmiddelen, geneesmiddelen met
genetisch materiaal, producten voor
celtherapie, menselijke placenta-extract
medicatie
8. Goedgekeurde producten met indiening van
het CTD (Common Technical Document)
9. Verdovingsmiddelen
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Registratie

API

API (Active Pharmaceutical Ingredients) registratie
door het indienen van een DMF (Drug Master File)

Product
Goedkeuring

API

API goedkeuring

Geneesmiddelen

Nieuwe geneesmiddelen
Onderworpen aan veiligheids- en effectiviteitstest,
uitgezonderd nieuwe geneesmiddelen
Generische geneesmiddelen onderworpen aan BE-test
Vrijgesteld van veiligheids- en effectiviteitstesten

Product Aangifte

API en
geneesmiddelen

Aangifte

Het bovenstaande is een algemene uitlijning van de regelgeving voor de vergunningverlening van
farmaceutische producten. Het MFDS zal oordelen of het product een registratie, goedkeuring of
aangifte krijgt.
Een importeur moet de noodzakelijke faciliteiten hebben conform aan de normen van installaties zoals
verkoopkantoren, magazijnen en andere voorzieningen ter controle van de kwaliteit. Daarbij moet hij
ook de nodige mankracht hebben voor import en veiligheidscontrole. Hij moet dus verschillende
mensen in dienst hebben die elk apart deze taken goed onder de knie moeten hebben.
Een gekwalificeerde importeur zorgt voor de vergunningverlening en procedures op eigen
verantwoordelijkheid. En de leverancier/fabrikant moet bereidwillig zijn om de nodige ondersteuning
te geven aan zijn lokale partner.
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5.

Medical devices in Zuid-Korea

5.1.

Medical devices industrie in cijfers

Ook voor de medische producten heeft de Koreaanse overheid een ambitieus plan. Tegen 2020 wilt ze
een exportcijfer van 12,5 miljard US bereiken en 130.000 nieuwe werkkrachten tewerkstellen. Dit zou
overeenkomen met 3,8% van de wereldmarkt. Ze wilt in de top 7 van globale marktleiders staan.
De strategieën van de Pharma Vision 2020 zijn:
1. Strategische investeringen in R&D
2. Toegang tot de binnenlandse markt voor medical device leveranciers vergemakkelijken door
de wetgeving te stroomlijnen en betrouwbaarheid te verzekeren
3. Steun voor bedrijven die zich op buitenlandse markten begeven
4. Bouw van een open en innovatief ecosysteem
In 2012 was Korea de 3e grootste medical device markt van Azië en 13e in de wereld. Het is een
ambitieus plan van de overheid om op 8 jaar tijd met zeker 6 plaatsen te stijgen op de ranking.
De medical device sector groeit wereldwijd snel. Tegen 2018 verwacht men dat deze sector op
wereldniveau 450 miljard USD zal waard zijn. Korea wil dus mee op deze positieve groeigolf springen.
Year

Domestic
Production

Export

Import

Trade
balance

Market size

Import share Import
(market size)
Growth Rate

2014
2013
2012
2011
2010

46048
42242
38774
33665
29644

27141
25809
22161
18538
16816

31291
29883
29310
27937
26199

-4150
-4074
-7149
-9399
-9383

50198
46316
45923
43064
39027

62%
64.5%
63.8%
64%
67%
(Unit: 100

5.1.1.

4%
1%
4%
6%
9%
million won)

Lokale productie

Het landschap van spelers op de lokale productie bestaat uit meer dan 2.000 KMO’s en de grote
Koreaanse chaebols (conglomeraten). De markt werkt gestructureerder en er is meer aandacht voor
R&D.
Aangezien deze industrie een groeimotor is voor de Koreaanse overheid, krijgen de Koreaanse lokale
producenten de nodige zuurstof om te ontwikkelen. De lokale productie tussen 2010 en 2014 groeide
met wel 55%. Naar de toekomst toe zal de Koreaanse productie aan belang winnen.
Zo wil men ook de sterke Koreaanse technologie en kennis zoals in ICT integreren in de bestaande
medische apparaten om een “smart healthcare” of “e-health” te ontwikkelen. De “e-wearables” zijn
in volle opgang. Dit zou hun sterkte kunnen worden op de lokale en buitenlandse markten. Bij
Koreaanse chaebols ziet men deze belangrijke shift reeds komen. Het doel is om in deze markt de
apparaten slimmer, goedkoper en efficiënter te maken. Deze grote bedrijven hebben de kennis op
electronica, de budgetten en de steun van de overheid.
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5.1.2.

Export

Tegen 2020 wilt de overheid een exportcijfer van 12,5 miljard USD bereiken. In 2014 werd er voor 2,5
miljard USD uitgevoerd.
In onderstaande tabel krijgt u een overzicht van de 10 meest verkochte medical devices aan het
buitenland.
Top 10 exporting medical devices (2014)
Human body phenomenon measurement devices
In vitro diagnostic devices reagent
Radiation therapy machines
Medical treatment devices
Dental supplies
Surgical devices
Sight corrective ophthalmic lens
Orthopedic supplies
In vitro diagnostic devices
Laser therapy devices

Korea exporteert naar vele delen van de wereld. Om u een idee te geven is er deze tabel gemaakt van
de top 10 landen waar Korea naar uitvoerde voor de HS code 9018. Wenst u dergelijke informatie over
uw HS-code, stuur een e-mail naar FIT Seoul en dit kan voor u worden opgezocht.
Top 10 countries exported to (2015) – HS 9018
USA
China
Japan
Germany
India
Singapore
Russia
Austria
Brazil
Vietnam
België staat op de 30e plaats in deze ranking.
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5.1.3.

Import

Ongeveer 60% van de producten komen uit het buitenland. In 2014 werd er voor 2,9 miljard USD
ingevoerd in Korea.
Korea importeert uit vele delen van de wereld. Om u een idee te geven is er deze tabel gemaakt van
de top 10 landen waar Korea uit importeerde voor de HS code 9018. Wenst u dergelijke informatie
over uw HS-code, stuur een e-mail naar FIT Seoul en dit kan voor u worden opgezocht.
Top 10 countries imported from (2015) – HS 9018
USA
Japan
Germany
China
Mexico
France
Italy
Switserland
UK
Dominican Republic
België staat 36e op deze ranking.
De import vanuit Westerse landen was vooral voor high-end en dure medische producten. De
goedkope en low-end producten komen uit China. GE medical systems, Boston Scientific, Siemens,
Olympus en Hitachi zijn grotere spelers waarvan de producten in Korea worden geïmporteerd.
Top 10 importing medical devices (2014)
Orthopedic supplies
In vitro diagnostic devices reagent
Surgical devices
Drug injectors
Sight corrective ophthalmic lens
Visceral function substitue devices
Radiation therapy devices
Dental supplies
Human tissue and function substitutes
Human body phenomenon measurement devices
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5.2.

Registratie in Zuid-Korea

Zonder registratie kan u uw producten in Korea niet verkopen. De registratie moet aangevraagd
worden bij het MFDS. Dit zijn de belangrijkste stappen tot goedkeuring door het MFDS:
1. Vestig je als licentiehouder of licentiedistributeur in Korea. Of vind een partner. De applicatie
voor licentie zal via deze entiteit gaan.
2. Laat je producten testen door MFDS-gesanctioneerde laboratoria.
3. Leg het Technical Document (TD) voor aan het MFDS (klasse III of IV) of aan MFDS-aangestelde
agenten (klasse II).
4. Na goedkeuring volgen nog enkele inspecties. Eenmaal deze inspecties voltooid zijn kan de
verkoop van de producten beginnen.
MFDS zal uw product een classificatie toewijzen. Dit zal onder andere impact hebben op de
registratieaanvraag en de stappen die u moet ondernemen.
Er zijn 3 types van producten:
-

Nieuw product: het is een nieuw en uniek product op de markt
Verbeterd product: het is een verbeterde versie van een bestaand product
Equivalent product: het is een vergelijkbaar product van reeds bestaande producten op de
markt

De classificering gebeurt op basis van het potentiële risico voor de mens met inachting van:
-

Contactperiode met het menselijk lichaam
Niveau van invasiviteit
Toediening van het geneesmiddel of energie aan de patiënt
Biologische impact op het menselijk lichaam

Elke medical device zal ingedeeld worden in een van deze 4 klasses:
Klasse

Niveau van risico

I

Weinig potentiele risico

II

Laag potentiele risico

II

Gemiddeld tot ernstig potentiele risico

IV

Hoog risico
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6.

Invoerreglementering

Alvorens uw producten naar Zuid-Korea te verschepen, check of u alle nodige documenten en
certificaten heeft. Voor meer gedetailleerde informatie over importreglementering kan u de Market
Access Database van de EU: http://madb.europa.eu/madb/indexPubli.htm raadplegen. Of neem
contact op met de dienst “Reglementering” van Flanders Investment and Trade in Brussel:
reglementering@fitagency.be
Ook al staat uw lokale partner in voor de importprocedures, sta hem bij met de nodige informatie en
documenten zodat hij alle data heeft om uw producten te kunnen invoeren.
Hierna volgen een paar interessante akkoorden ter uwer informatie.

6.1.

Vrijhandelsakkoord tussen Europa en Zuid-Korea

Er is een vrijhandelsakkoord tussen de Europese Unie en Zuid-Korea. Dankzij dit vrijhandelsakkoord
kunnen verschillende producten zonder importtarieven te betalen in Zuid-Korea geïmporteerd
worden. Andere producten zien hun importtarieven jaarlijks verlagen tot dit binnen een paar jaar 0%
zal bedragen. Zodat uw importeur van deze voorkeursmaatregel kan genieten, moet u als exporteur
een “Approved Exporter Status” aanvragen. Op vlak van diensten wordt de toegang tot de Koreaanse
markt vergemakkelijkt. Voor meer informatie kan u terecht op deze link:
http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2011/october/tradoc_148303.pdf

6.2.

Certificaat voor elektrische en elektronische apparaten

Wijdverspreid gebruik van internationale normen en flexibele goedkeuringsprocedures zijn belangrijke
elementen voor de industrie in het optimaal gebruik van wereldwijde supply chains, schaalvoordelen
en snelle innovatie. De EU en Korea passen over het algemeen vergelijkbare eisen toe, grotendeels
gebaseerd op internationale standaarden. Echter, in het verleden moesten EU-fabrikanten vaak
dubbele certificeringsprocedures ondergaan om hun producten te kunnen exporteren naar de
Koreaanse markt. Elektrische machines, onderdelen en elektronische apparaten moesten een pre market certificering goedkeuring verkrijgen van officieel erkende keuringsinstanties in Korea. Deze
procedures waren omslachtig, tijdrovend en kostelijk. Met de erkenning van deze technische
belemmeringen beseften de EU en Korea de noodzaak om verder te bouwen op het gebruik van
internationale normen, om zo beter aan te passen aan het bestaan van wereldwijde supply chains en
schaalvoordelen en om te zorgen voor een innovatie-vriendelijke omgeving. Sinds de
vrijhandelsovereenkomst EU-Korea in voege getreden is op juli 2011, werd een regime opgericht dat
certificeringsprocedures voor elektrische en elektronische producten vergemakkelijkt. Voor meer info:
http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2013/july/tradoc_151637.pdf

Gezondheid en farma in Zuid-Korea | winter 2016

25

7.

Marktbenadering

7.1.

Hoe begin ik eraan?

Wanneer u overweegt de Koreaanse markt te betreden, voer een vooronderzoek uit om te bepalen of
uw product geschikt is voor deze markt. Het zou kunnen dat u aanpassingen moet doen. Doe je
huiswerk door te lezen over Korea. Contacteer FIT Seoul, de Koreaanse ambassade in Belgi ë of de
Koreaanse trade agencies (KITA en KOTRA) in Brussel voor meer informatie over Zuid-Korea.
Om velerlei redenen (kennis van het Engels, bezit van zakelijk netwerk, marktkennis, vertrouwdheid
met invoerdocumenten, financiering, enz.) werken de meeste buitenlandse bedrijven met een
gespecialiseerde lokale agent of invoerder. Of gaan een samenwerking aan met een Koreaans bedrijf.
De beste manier om een importeur te vinden is via introductie. Het kan zeer hulpzaam zijn als iemand
u formeel introduceert bij uw potentiële partner. “Cold callings” werken meestal niet in Zuid-Korea.
Maak gerust gebruik van FIT Seoul voor het opzetten van contacten.
Een andere manier om zakenlui te ontmoeten is door deel te nemen aan beurzen. Zo kan u ook uw
producten tentoonstellen aan een groter publiek. De meeste Koreaanse importeurs/agenten die deze
beurzen bezoeken zijn op zoek naar betrouwbare langetermijnrelaties. Deelname aan beurzen kan het
eerste contact met importeurs, distributeurs, aankopers, agenten,... versterken.
Neem deel aan acties van FIT op de Koreaanse markt. In november 2016 zal FIT Seoul Koreaanse
aankopers begeleiden op Medica en voor hen B2B afspraken maken met de Vlaamse exposanten.
Zodra u een interessante en potentiële Koreaanse partner heeft ontmoet is het ti jd voor de volgende
stap. Dit kan onder meer zijn het verzenden van catalogi, brochures, product samples, en prijslijsten
aan potentiële importeurs als een manier om uw bedrijf en uw producten verder voor te stellen.
Wanneer het contact met de Koreaan op poten staat, is het raadzaam om de importeur te bezoeken
in persoon. Er is geen vervanging voor face-to-face vergaderingen. Breng bij het bezoek stalen mee,
alsook product-en bedrijfsbrochures met prijslijsten en alle andere informatie die nodig is voor het
onderhandelen over een contract. Het is zeer belangrijk dat alle informatie beschikbaar moet zijn in
het Engels.
Ontwikkel dit verder in een persoonlijke relatie. Persoonlijke banden, vertrouwen en wederzijds
respect zijn de sleutelwoorden in het bedrijfsleven. Koreanen zullen u uitnodigen op avondlijke
bijeenkomsten zoals diners. Koreaanse en Belgische zakenlui kunnen verschillende betekenissen geven
aan hun zakelijke relatie. Bijvoorbeeld: voor de Koreanen wordt een deal gezien als een richtlijn. Dit
kan botsen met de Belgische bedrijfscultuur die graag alles schriftelijk heeft. Zorg ervoor dat u elkaars
verwachtingen goed begrijpt. Tot slot, neem op de Koreaanse markt nooit iets als vanzelfsprekend.
Wees klaar voor het onverwachte. Wees open voor nieuwe informatie, wees aandachtig en geduldig.
Maar soms kan het rap gaan. Koreanen zijn soms ongeduldig. Antwoord dus snel op hun vragen.

26

7.2.

Zuid-Koreaanse importeurs

Zoals u in vorige hoodstukken kon lezen, moet je rekening houden met veel elementen om deze
Koreaanse markt te betreden. Om uw producten te verkopen in Korea, kan u enerzijds een eigen
kantoor in Zuid-Korea opzetten met eigen personeel. Voordeel is dat u alles in eigen behee r houdt
maar hou rekening met het kostenplaatje.
Anderzijds kan u een Koreaanse importeur vinden die uw producten op de lokale markt zal verdelen.
Importeurs en distributeurs zijn meestal KMO’s met een focus op verkoop en sterkte in een specifiek
segment.
Hou deze aandachtspunten in uw achterhoofd bij de zoektocht naar een goede partner:
-

-

-

Hebben ze de nodige kennis van wettelijke en importreglementering en de capaciteit voor het
up-to-date te houden van administratie?
Schenken ze genoeg aandacht aan de promotie van uw product? Is marketing een focus?
Hebben de werknemers moeilijkheden met het Engels of zijn er slechts een beperkt aantal
werknemers die een hoog niveau van Engels kunnen? Kan u met genoeg mensen in het Engels
spreken in het partnerbedrijf?
Heeft uw potentiële importeur genoeg financiële capaciteit? Er zijn lange betalingstermijnen
van hun eindklant.
Beschikt het Koreaanse bedrijf over de nodige certificaten en toelatingen? Om farmaceutische
en medische producten in te voeren in Korea heeft uw importeur menige importcertificaten
nodig. Vergewis u ervan, dat hij alle nodige certificaten en toelatingen heeft.
Kan hij u inzicht geven over zijn distributiekanalen?
Heeft hij genoeg kennis over transport en logistiek?
Begrijpt hij uw product in dermate dat hij het kan verkopen bij de eindklant?

Check deze eigenschappen tijdens uw besprekingen met de Koreaanse importeur.
Een importeur van medical devices moet voldoen aan deze verplichtingen:
-

Import Business License
Licentie en KGMP (Korea Good Manufacturing Practice)-certificatie
Kantoor en opslagplaats
Gekwalificeerde vertegenwoordiger voor kwaliteitsverzekering
Kwaliteitsvolle documentatiesysteem
Administratie/documenten/archief van kwaliteitscontrole

De importeur is ook verantwoordelijk voor alle aansprakelijkheid van de geregistreerde medical
devices voor postmarkt toezicht.
Een lokale partner is onontbeerlijk om de Koreaanse markt te betreden. Hij moet u helpen met alle
importreglementering, hij staat in voor de aanvraag van de registratie, kennis van de lokale wetgeving,
in het bezit zijn van een uitgebouwd distributie netwerk, begrip van de lokale gezondheidszorg en
markt, de Koreaanse taalbarrière voor u wegnemen en nog veel meer.
De juiste partner vinden kan de sleutel vormen tot het welslagen van uw exportplannen in Zuid -Korea.
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Hieronder volgt de algemene importprocedure:
Stap 1: pre-markt
voorbereiding

-

Stap 2: post-markt
management

-
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Verifiëren/classifiëren van het medical device
Evaluatie van het Technical Document review, algemene technische
documenten review, de veiligheid en efficaciteit review, etc.
Goedkeuren van klinische testplan
Verifiëren van de medical device test (hangt af van de classificatie
van het medical device)
Goedkeuren/aanvraag accepteren van het medical device
Rapporteren van het tijdsschema voor de standaard
douaneafhandeling van het medical device
GMP (Good Manufacturing Product) audit
Rapporteren over de import van het medical device
Evalutatie van de reclame van het medical device
Re-evaluatie van het medical device
Rapporteren van de plannen voor bijwerkingen en vrijwillige
terugroeping

7.3.

Distributiekanalen

Het distributiekanaal voor farmaceutica en medical devices volgt in theorie deze weg. Het kan
natuurlijk zijn dat uw Koreaanse importeur tegelijkertijd ook de distributeur is.

KOREAANSE
DOUANE
3. Verzending

4. Douane afhandeling
2. Aankooporder

FABRIKANT –
VLAAMSE
EXPORTEUR

1. Verkooporder

KOREAANSE
IMPORTEUR

DISTRIBUTEUR

5. Levering aan
opslagplaats

6. Levering aan
distributeur

OPSLAGPLAATS
IMPORTEUR
1. Import i nspectie
2. Kora anse labelling

7. Levering aan
klant

3. Vri jga ve i nspectie

KLANTEN

Enkel voor medical devices: Typisch aan het Koreaanse distributiekanaal van medical devices zijn de
GPO’s (Group Purchasing Organizations). Ze zijn een verplichte tussenschakel tussen de leverancier
van medical devices en de medische instellingen. Ze zijn een soort van portier naar de medische
dienstverleners toe. De leveranciers klagen over deze GPO’s aangezien ze weinig transparant zijn en
soms aanzienlijke commissies vragen.
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8.

Beursoverzicht

Een deelname of een bezoek aan een beurs is aan te raden. De beurzen – hoewel die steeds
voorgesteld worden als internationale beurzen – hebben eerder een nationaal karakter en zijn niet
vergelijkbaar met bekende internationale beurzen zoals Duitsland, Hongkong, Singapore of Shanghai
die hebben. Catalogi zijn steeds in het Koreaans, soms vergezeld van een gebrekkige Engelse vertaling,
maar de beurzen zijn meestal professioneel georganiseerd en het gaat toch vaak ook om een
interessante lokale markt op zich.
De beurzen vinden meestal plaats in het Convention & Exhibition Centre (COEX) te Seoul (kalender
staat op http://www.coex.co.kr/eng/) of in het Korea International Exhibition centre (KINTEX) in Ilsan,
op 20 km van Seoul centrum, (kalender op website http://www.kintex.com/client/_eng/index.jsp).
KIMES (32nd Korea Int’l Medical & Hospital Equipment Show)
Period: 17~20 March 2016
Venue: COEX
Organizer: KMDICA, KMDIA, Korea E&Ex Inc.
(T) +82 2 551 01 02
(E) kimes@kimes.kr
(W) http://www.kimes.kr/eng/index.asp
BIO KOREA
Period: 30 March ~1 April 2016
Venue: COEX
Organizer: KHIDI (Korea Health Industry Development Institute), Chungbuk Province
(T) +82 1661 08 10
(E) biokorea@biokorea.org
(W) http://www.biokorea.org/e_default.asp?pLn=Eng
SIDEX (Seoul Int’l Dental Exhibition & Scientific Congress 2016)
Period: 15~17 April 2016
Venue: COEX
Organizer : Seoul Dental Association
(T) +82 2 498 91 46
(E) sidex@sda.or.kr
(W) http://eng.sidex.or.kr/
KOREA PHARM (The 6th Korea International Pharmaceutical Exhibition) -국제의약품전
Period: 26~29 April, 2016
Venue: Hall 9, KINTEX 2
Organizer: KPM, Kyungyon Exhibition Corp.
(T) +82 2 785 47 71
(E) gskim@kyungyon.co.kr
(W) https://www.koreapharm.org/eng/main.asp
COPHEX 2016 (11th Cosmetic, Pharma Machinery & Equipment Exhibition) -제약 화장품기술전
Period: 26~29, April, 2016
Venue: Hall 3, KINTEX 1
Organizer: KPMA, Kyungyon Exhibition Corp.
(T) +82 2 785 47 71

30

(E) gskim@kyungyon.co.kr
(W) https://www.cophex.com/eng/cophex/outline.asp
CPhI Korea Pharma Expo
Period: 23~25, August, 2016
Venue: COEX
Organizer: UBM Corporation Korea
(T) +82 2 6715 54 00
(E) cphi-kr@ubm.com
(W) http://www.cphi.com/korea/home/
K-HOSPITAL 2016
Period: 29 Sept. ~ 1 Oct. 2016
Venue: KINTEX 2
Organizer: Korean Hospital Association
(T) +82 2 3397 09 42
(E) khospital@e-sang.net
(W) http://khospital.org/2015_en/
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9.

Nuttige adressen

9.1.

Nuttige adressen in België

Flanders Investment and Trade Brussel
Koning Albert II laan 37
B - 1030 Brussel
(T) +32 2 504 87 11
(F) +32 2 504 88 99
(W) www.flandersinvestmentandtrade.be
UNAMEC
Koning Albert I laan 64
B – 1780 Wemmel
(T) +32 2 257 05 90
(E) info@unamec.be
(W) www.unamec.be
ESSENSCIA
Diamant building, Boulevard Auguste Reyers 80
B – 1030 Brussel
(T) +32 2 238 97 11
(E) info@essenscia.be
(W) www.essenscia.be

9.2.

Nuttige adressen in Zuid-Korea

Flanders Investment and Trade Seoul
23, Itaewon-ro 45-gil, Yongsan-gu, Seoul 140-893
(T) +82 2 790 24 80
(F) +82 2 790 24 83
(E) seoul@fitagency.com
KMDIA – Korea Medical Device Industry Association
8~9F, Yeosam Bldg., 123, Teheran-ro, Gangnam-gu, Seoul
(T) +82 2 596 74 04
(E) kmdia@kmdia.or.kr
(W) http://eng.kmdia.or.kr/eng/intro/intro03_01.asp
Established in 1999, the KMDIA is the largest trade association representing 750 member companies
from home and abroad that manufacture, import, export, and/ or consult medical devices. The
Association’s members supply 80% of the medical devices available in the Korean market.
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KPTA – Korea Pharmaceutical Traders Association
Rm. 1801, KWTC B/d, 159-1 Samsung-dong, Gangnam-gu, Seoul
(T) +82 2 6000 18 41
(W) http://www.kpta.or.kr/eng/about/greeting.asp
KPTA is a representative organization on exportation and importation of pharmaceutical and cosmetic.
Since its foundation in 1957 we endeavor to foster better environment for pharmaceutical industry
during about 60 years.
KMDICA – Korea Medical Devices Industrial Coop. Association
Deoksan B/d 7F, Seongsu2-ro, Seongdong-gu, Seoul
(T) +82 2 467 03 50
(W) http://www.medinet.or.kr/eng/introduction/introduction01_01.html
Membership qualification: manufacturer of medical instruments and devices approved by Korea Food
& Drug Administration
KDIA – Korea Dental Industry Association
#205-1 Posco Thesharp B/d, 151 Sunhwa-dong, Chung-gu, Seoul
(T) +82 2 754 59 21
(E) kdda@kodda.co.kr
(W) http://www.kodda.co.kr/
This Association, whose purpose is developing the conditions for producing the dental instrument and
selling the aboard manufacture dentistry, dental practice and public dental care, improving the rights,
interests and welfare of the members
Korean Dental Association
257 Gwangnaru-ro, Seongdong-gu, Seoul
(T) +82 2 2024 91 00
(W) http://www.kda.or.kr/kda/kdaIntro/greeting/html.kda?contTab=2&contEng=Y
KMDSA – Korea Medical Device Sales Association
Jaerim B/d 2F, 112-11 Changkyunggoongro, Jongro-gu, Seoul
(T) +82 2 747 06 71
(E) kmdsa0929@naver.com
(W) http://www.kmdsa.or.kr/ (Koreaans)
KPMA – Korea Pharmaceutical Manufacturers Association
990-2 Bangbae 1 dong,Seocho Gu, Seoul, Korea
(T) +82 2 581 21 01
(E) kpma@kpma.or.kr
(W) http://www.kpma.or.kr/english/presidentsGreeting
Korea Hospital Association
13-15F Hyundai B/d, 15 Mapodaero, Mapo-gu, Seoul
(T) +82 2 705 92 00
(W) https://www.kha.or.kr/main
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KMA – Korean Medical Association
33 Ichon-ro 46-gil, Yongsan-gu, Seoul
(T) +82 2 6350 65 67
(E) intl@kma.org
(W) http://www.kma.org/english/1_greetings.php
Korean Medical Association (KMA) is the central representative body of 100,000 physicians of Korea
and has led various activities for promoting people's health and improving health care system based
on the highest professionalism and enthusiasm.

34

Conclusie
Voor Zuid-Korea is de medische sector en het welzijn van haar onderdanen een belangrijk punt. Het
land heeft ambitieuze plannen zoals de Pharma Vision 2020. Belangrijke punten zoals open innovatie
en R&D en steun voor bedrijven die zich op buitenlandse markten begeven staan op de agenda. De
uitdaging is om de gezondheidszorg betaalbaar en toegankelijk te houden maar ook te groeien naar
de top in de wereldmarkten.
De markt is sterk en groot voor medische en farmaceutische producten. We zien opportuniteiten in
Korea voor Vlaamse medtech, medische apparatuur en producten in het high-end en innovatieve
segment. Desondanks de uitdagingen kan deze markt kansen voor u bieden. Het is hierbij belangrijk
om rekening te houden met de terugbetalingsprijzen. Voer zeker vooronderzoek uit om de
geschiktheid van de producten te bepalen. En overweeg samen te werken met een gespecialiseerde
lokale agent of invoerder of een Koreaans bedrijf. Sta ook open voor persoonlijke relaties in het
zakendoen. Een lokale partner kan uw exportplannen helpen naar een succesvolle stap in de
Koreaanse markt.
Aangezien Korea zich op wereld- en regionaal vlak wil profileren als medische hub voor patiënten en
voor onderzoek (klinisch onderzoek), denken we dat Korea op zoek is naar nieuwe innovatie, kennis,
strategische samenwerkingen en technologieën om zich tegen 2020 in deze positie te verankeren.
Vlaamse bedrijven die dit aan te bieden hebben, zouden best Zuid-Korea opnemen op hun
exportradar.
Indien u vragen heeft, aarzel niet om FIT of FIT Seoul te contacteren.
Wij kunnen u bijvoorbeeld helpen met het opstellen van een adressenlijst van Koreaanse bedrijven.
Of heeft u interesse in het bezoeken van Zuid-Korea? FIT Seoul kan u bijstaan met het maken van een
op maat gesneden afsprakenprogramma’s.
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