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Farmacie 

De letterlijke betekenis van farmacie is “De wetenschap van de eigenschappen, bereiding en 

werking van geneeskrachtige stoffen”. Farmacie of artsenijbereidkunde is de wetenschap van de 

farmaca, vaak geneesmiddelen of medicijnen genoemd. Het Griekse woord φάρμακον 

phármakon betekent geneeskrachtige stof. Een farmaceut is een beoefenaar van de 

farmacie. Een apotheker is dus per definitie een farmaceut.  

 

Een Nederlandse apotheker heeft echter een universitaire vervolgopleiding gedaan na het 

behalen van de vooropleiding farmacie en kan als zodanig ook worden ingeschreven in het 

BIG-register. Niet iedere farmaceut is dus apotheker. In Nederland kan farmacie gestudeerd 

worden aan de Rijksuniversiteit Groningen, de Universiteit Utrecht en de Universiteit Leiden.  

 

De farmaceutische wetenschap houdt zich bezig met de werking van farmaca, 

geneesmiddelen en placebo's, en de invloed die ze hebben op mens en dier, in het bijzonder 

bij ziekte of klachten. Daarnaast worden de eigenschappen en werkzaamheid van 

geneeskrachtige stoffen, de samenstelling, bereidingswijze en wijze van conservering van 

geneesmiddelen, de gewenste dosis farmacon, interactie tussen geneesmiddelen en de 

giftigheid (toxiciteit) van medicijnen bestudeerd. 

 

Op de Amsterdamse Euronext staan 3 Farmacie aandelen genoteerd: 

• Galapagos 

• Kiadis Pharming 

• Vivoryon Therapeutics 

 

Verder zijn er nog 4 aandelen in de sector Gezondheidzorg: 

• Curetis (inmiddels van de beurs gehaald) 

• Esperite (faillissementsaanvraag) 

• Fagron 

• Pharming Group 
 

De grootste farmaceutische bedrijven ter wereld op basis van omzet: 

  



              Aandelen in de sector Farmacie 
 

2 
 

Galapagos 

 
Galapagos (voorheen Galapagos Genomics) is een Belgisch-Nederlands biotechnisch 
farmaceutisch onderzoeksbedrijf. Het kernbedrijf staat sedert 19 augustus 1999 genoteerd 
als Belgische naamloze vennootschap, met hoofdzetel te Mechelen en vestigingen in Leiden 
(Nederland) en Romainville (Frankrijk). Het bedrijf ontstond als een joint venture van het 
Belgische Tibotec, zelf ontstaan als een spin-off van het Rega Institute for Medical Research 
en het Nederlandse Crucell waarvan CEO Onno van de Stolpe het nieuwe bedrijf ging 
besturen. De Galapagos Group omvat daarnaast nog het in Kroatië gevestigde servicebedrijf 
Fidelta. Galapagos staat genoteerd op de beurzen Euronext en NASDAQ, onder de code 
GLPG. 
 
Galapagos ontwikkelt geneesmiddelen tegen reumatoïde artritis, de ziekte van Crohn, colitis 
ulcerosa, psoriasis, systemische lupus erythematodes, en taaislijmziekte. 
Eind 2017 maakte Galapagos bekend de optie uit te oefenen om het reumamedicijn 
filgotinib, na registratie, samen te gaan verkopen met partner Gilead Sciences in acht 
Europese landen, indien filgotinib goedkeuring krijgt voor commerciële verkoop. 
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Kiadis Pharma 

 
Kiadis Pharma is een Nederlandse farmaceut gericht op oncologie. Kiadis ontwikkelt 
producten voor behandeling van terminale kankerpatiënten. Het farmaceutisch bedrijf heeft 
op dit moment vier producten die zich in verschillende stadia van de klinische ontwikkeling 
bevinden. 
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Vivoryon Therapeutics 

 
Vivoryon Therapeutics (voorheen Probiodrug) is een Duits biotechbedrijf dat gespecialiseerd 

is in ontwikkeling van nieuwe therapieën voor Alzheimer. Probiodrug is in 1997 opgericht 

door Prof Dr. Hans-Ulrich Demuth en Dr. Konrad Glund. Het hoofdkantoor is gevestigd in de 

Duitse stad Halle.  

 

Vivoryon Therapeutics ontwikkelt eersteklas geneesmiddelen die zich richten op 

posttranslationele modificerende enzymen. Met het oog op de patiënt brengen ze precisie-

interventiegeneesmiddelen die zijn afgeleid van onze geavanceerde ontdekkingsmotor, door 

naar klinische ontwikkelingsfasen. 

Het bedrijf heeft een ervaren onderzoeks- en ontwikkelingsteam met een sterke staat van 

dienst in het leveren van therapieën aan patiënten. Ze hebben kandidaat-producten in zowel 

klinische als preklinische ontwikkeling en richten zich op leeftijdsgerelateerde ziekten met 

een onvervulde medische behoefte. 

De pijplijn bevat verschillende kandidaat-producten in verschillende ontwikkelingsstadia, 

gericht op de ziekte van Alzheimer en oncologie. 
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Vergelijk 
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Curetis  

 

Curetis GmbH is gevestigd in de buurt van Stuttgart in het hart van de Duitse hightech-

industrie en is nu een bedrijf van de OpGen Group. Curetis GmbH ontwikkelt en 

commercialiseert al meer dan 10 jaar moleculaire diagnostische producten, ontworpen om 

de wereldwijde uitdaging aan te gaan om ernstige infectieziekten op te sporen en 

antibioticaresistentie bij gehospitaliseerde patiënten te identificeren. 

In 2020 combineerde Curetis zijn activiteiten met OpGen om sterkere diagnostische 

oplossingen voor ernstige infecties te bouwen. In de VS worden Unyvero-producten exclusief 

gedistribueerd door OpGen, Inc. 

Het aandeel Curetis is 4 mei 2020 van de beurs gehaald. 

 

 

Esperite 

 

Esperite (voorheen Cryo-Save) is actief in veertig landen en drie werelddelen. Esperite heeft 

de grootste stamcelbank van Europa. De activiteiten van Esperite zijn onder andere het 

isoleren, inzamelen en conserveren van stamcellen verkregen uit bloed van navelstrengen 

en navelweefsel. Het hoofdkantoor van Esperite staat in Zutphen, maar het bedrijf heeft 

verwerkingsfaciliteiten in onder andere België, Duitsland, Dubai en Zuid Afrika. 

De rechtbank in Gelderland, Nederland, heeft Esperit op 8 oktober 2019 failliet verklaard. Op 

30 oktober werd de insolventie door de rechtbank nietig verklaard nadat de raad van 

bestuur het vonnis had aangevochten en tegen de beslissing in beroep was gegaan. 

Verschillende schuldeisers van het failliete biotechbedrijf Esperite vorderen bij elkaar ruim 

1,4 miljoen euro van het bedrijf. Onder meer de fiscus wil geld zien. 

Het beursgenoteerde bedrijf ging in april 2020 alsnog failliet. Het werd eerder ook beboet 

door de Autoriteit Financiële Markten (AFM) omdat de financiële cijfers van 2017 en 2018 te 

lang op zich lieten wachten. Topman Frédéric Amar werd eerder in Zwitserland aangeklaagd 

voor fraude. Het bedrijf kwam eerder ook negatief in het nieuws door het verlies van 

navelstrengbloedmonsters bij transporten uit België en Zwitserland naar Polen. 

  



              Aandelen in de sector Farmacie 
 

7 
 

Fagron  

 

Fagron, tot 31 december 2014 Arseus genaamd, is een Belgisch-Nederlands 

beursgenoteerde onderneming op het gebied van gezondheidszorg. Fagron levert producten 

en diensten aan apotheken en specialisten. Het bedrijf is in 1990 opgericht. In 2000 werd 

Fagron verkocht aan Omega Pharma. In 2007 werden Arseus en Fagron afgesplitst en naar 

de beurs gebracht. Fagron staat voor FArmaceutische GRONdstoffen. 

Het hoofdkantoor is gevestigd in Rotterdam, maar het bedrijf is geregistreerd in het Vlaamse 

Nazareth. Het was voorheen een divisie van het Belgische bedrijf Omega Pharma en is in 

2007 afgescheiden van dit concern middels een beursgang.  

Het aandeel Fagron/Arseus was vanaf maart 2014 opgenomen in de AMX Index aan 

Euronext maar werd in maart 2016 verdrongen naar de AScX Index. In juni 2019 keerde het 

aandeel terug in de AMX-index. 

In 2019 werd een omzet van € 537 mln behaald en een netto resultaat van € 41 mln. Het 

bedrijf is actief in 34 landen verdeeld over 5 continenten en heeft ongeveer 2000 

werknemers inclusief meer dan 200 apothekers. 
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Pharming Group   

 

Pharming is een beursgenoteerd biofarmaceutisch bedrijf dat producten ontwikkelt voor de 

behandeling van zeldzame ziekten. Verder heeft het bedrijf producten in ontwikkeling voor 

genetische defecten, infectie- en ontstekingsziekten, bot- en weefselschade, en chirurgische 

en traumatische bloedingen. Op dit moment werkt Pharming aan medicijnen voor de ziektes 

van Pompe en Fabry. Met haar product Ruconest is Pharming reeds op de markt en zorgt het 

bedrijf zelf voor de marketing en verkoop. Pharming is sinds 1999 genoteerd aan de 

Euronext Amsterdam. 

Pharming is gespecialiseerd in de slimme productie van menselijke proteïnen die een 

geneeskrachtige werking hebben. Deze kunnen worden toegepast in geval van genetische 

onregelmatigheden of gebruikt worden bij het oplossen van weefselschade na operatieve 

ingrepen. 

Medio 2014 kreeg Pharming toestemming om het medicijn Ruconest in de Verenigde Staten 

te verkopen. In oktober 2015 heeft Ruconest door de Food and Drug Administration (FDA) 

een exclusiviteitsperiode van twaalf jaar toegekend gekregen, waardoor er tot 16 juli 2026 

geen vergelijkbare middelen op de Amerikaanse markt uitgebracht mogen worden. 

Er wordt ook getest of Ruconest ingezet kan worden bij Covid-19. Het medicijn bestaat al 

langer dan de virusuitbraak. Met de ontstekkingsremmer wordt onder meer erfelijk angio-

oedeem behandeld. Dat is een flinke zwelling die soms in een korte tijd opkomt, 

bijvoorbeeld een vochtophoping in iemands tong, gehemelte, gezicht of darmen. 

In augustus 2019 sloot Pharming een ontwikkelingssamenwerkings- en licentieovereenkomst 

gesloten met Novartis voor het ontwikkelen en commercialiseren van een medicijn voor de 

behandeling van Geactiveerd PI3K-delta-syndroom (APDS), een zeldzame aandoening. APDS 

wordt behandeld door immunologen. Na goedkeuring rekent Pharming op een 

marktintroductie in 2021 of 2022. 

Er werken ongeveer 200 mensen en het bedrijf heeft een jaaromzet van € 169 mln (2019) en 

een nettoresultaat van € 36 mln. Het hoofdkantoor zit in Leiden. 
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Overige 

Naast de Farmacie bedrijven en de bedrijven werkzaam inde gezondheidszorg, zijn er ook 

nog bedrijven op de beurs die een aanwijsbare link hebben met deze sectoren. Niet alle 

bedrijven zijn nog eursgenoteerd. 

 

Koninklijke Philips Electronics is van oorsprong Nederlandse onderneming, 

gespecialiseerd in vervaardiging en verkoop van elektronica. Sinds enkele jaren is 

Royal Philips gespecialiseerd in electronica voor health care en specialistische 

medische apparatuur zoals röntgen en ultrasone apparatuur. Ondanks de Nederlandse 

afkomst, is de Verenigde Staten de belangrijkste afzetmarkt voor Philips. Philips is genoteerd 

aan de AEX. 

 

 

Crucell is een wereldspeler op de biofarmaceutische markt en houdt zich 

bezig met onderzoek, productie en marketing van vaccins, eiwitten en 

antistoffen voor preventie of behandeling van infectieziekten zoals hepatitis, griep en 

malaria. In februari 2011 is Crucell overgenomen door het Amerikaanse Johnson & Johnson 

en van de beurs verdwenen. 

 

 

Fornix BioSciences was gespecialiseerd in de distributie van medische 

hulpmiddelen en medische- en verpleegkundige verbruiksartikelen. Na de 

verkoop van de allergiedivisie en de Duitse activiteiten in 2010 en de verkoop 

van Laprolan in 2011, heeft Fornix BioSciences geen operationele activiteiten meer.  

 

 

Mediq is een internationale onderneming en houdt zich bezig met de 

distributie van farmaceutische producten, medische apparatuur en 

bijbehorende zorg. Mediq levert aan zorginstellingen, apotheken en direct aan de 

eindgebruiker via de Mediq Apotheek. Mediq is van oorsprong een Nederlands bedrijf, maar 

inmiddels in meer dan 15 landen actief. De naam is een samentrekking van 'medisch' en 'IQ'. 

De onderneming was van 1992 tot 2013 beursgenoteerd aan de Euronext Amsterdam. 

 


