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Onderzoeksopzet

Deloitte Financial Advisory onderzoekt sinds 2008 jaarlijks het aantal 
fusies en overnames in de Nederlandse gezondheidszorg en life sciences markt

Het onderzoek betreft alle transacties met een Nederlandse target actief in de gezondheidszorg en life 
sciences markt. Uitgangspunt is dat er daadwerkelijk een transactie heeft plaatsgevonden (overname van 
aandelen, dan wel oprichting van een joint-venture) van een onderneming met een omzet en/of 
ondernemingswaarde boven de €5m.

Criteria

• Bestuurlijke en/of juridische fusies en
samenwerkingen

• Capital market transacties

Niet meegenomen in de analyse

• Zorgverlening: bijvoorbeeld in thuiszorg, ziekenhuizen en GGZ

• Toelevering aan gezondheidszorg: bijvoorbeeld in hulpmiddelen en dienstverlening 

• Life sciences: bijvoorbeeld in pharma, medtech en biotechnologie

Meegenomen in de analyse

De lijst is gebaseerd op publiek beschikbare bronnen. Transactiewaardes zijn 
beperkt beschikbaar en berusten op inschattingen van Deloitte Financial Advisory
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• Het totaal aantal transacties in de zorg en life sciences is in 2020 slechts beperkt gedaald (96 in 2020 vs. 106 in 2019). Deze daling lijkt direct gerelateerd aan COVID-19 
en van tijdelijke aard. Overnametrajecten zijn veelal vertraagd en door steunpaketten zijn er vrijwel nog geen herstructureringstransacties waardoor de impact door 
COVID-19 op het aantal transacties relatief beperkt is

• Het aantal transacties in de kern van de zorg ligt met 29% van het totale volume rond het gemiddelde van de afgelopen 10 jaar

• In de life sciences sector is het aantal transacties met circa 24% van het totaal aantal transacties licht gestegen

• De lichte daling van het totaal aantal transacties vindt niet plaats binnen alle subsectoren van de zorg. Met name in de toelevering (18 in 2020 vs. 24 in 2019) en 
verzorging, verpleging en thuiszorg (15 in 2020 vs. 18 in 2019), maar ook in zorgverlening zoals GGZ en overige zorgaanbieders (16 in 2020 vs. 18 in 2019) en life 
sciences (23 in 2020 vs. 24 in 2019) daalde het aantal transacties ten opzichte van 2019. Het aantal transacties bij ziekenhuizen/ZBC’s (7 in 2020 vs. 6 in 2019) en 
dienstverlening in de zorg (17 in 2020 vs. 16 in 2019) steeg daarentegen licht

• Het aandeel transacties door investeerders (private equity of PE) stijgt voor het vijfde jaar op rij. Investeerders als koper, met inbegrip van transacties door portfolio-
ondernemingen, hebben 58 transacties gedaan in 2020, een stijging van 18% ten opzichte van het aantal transacties in 2019. Het aantal transacties exclusief PE daalde 
tot 38 in 2020 versus 59 in 2019. Het aantal transacties in dit segment blijft daarmee achter wat de daling in 2020 verklaart. In de kern van de zorg werden in 2020 6 
transacties door PE gedaan. 

• Het aantal transacties door investeerders:

I. Stijgt in de toelevering en dienstverlening aan de zorg. Het aantal transacties in zorgaanbieders (kern van de zorg) is stabiel met 28 transacties in 2020

II. Blijft toenemen in life sciences met 14 transacties in 2020 vs. 11 transacties in 2019

01

02

03

Hoofdconclusies

Beperkte daling totaal aantal transacties; aandeel van 
private equity in de transacties stijgt onverminderd door 
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Hoofdconclusies

Aantal transacties door internationale kopers blijft 
in 2020 gelijk met 36% van het totaal aantal transacties

• De totale waarde van fusie- & overnametransacties in de zorg is naar schatting circa €2,2mrd in 2020. Een aantal opvallende partijen en transacties:

I. Pan-Europese investeerder Apax neemt MentaalBeter over, de grootste private aanbieder van mentale zorg in Nederland

II. Internationale laboratoriumdienstverlener Unilabs neemt Saltro, GHDC trombose en SHO over 

III. Mediq neemt Eurocept Homecare en de Da Vinci kliniek over, respectievelijk een aanbieder van medisch-specialistische zorg bij patiënten thuis en een 
expertisecentrum voor complexe wondgenezing

IV. Een consortium van internationale investeerders nemen Sanquin Plasma Products en Plasma Industries Belgium over, producenten en CDMO’s van plasma-
afgeleide medicijnen

• Het aantal buitenlandse kopers is in 2020 licht gedaald t.o.v. 2019, maar blijft procentueel gelijk op 36% van het totale aantal transacties. 35 van de 96 transacties in 
2020 zijn gedaan door internationale kopers vs. 38 in 2019. Dit betreft zowel internationale strategische kopers als buitenlandse investeerders. Het aantal 
buitenlandse kopers in de life sciences sector is relatief hoog in vergelijking met zorg. Met name buitenlandse investeerders zijn actief in de life sciences sector. 
Daarnaast investeren een aantal buitenlandse, voornamelijk Franse, partijen in de Nederlandse woonzorg
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Wat je op de beurs ziet, zie je ook 
bij PE. Bij de start van de 
pandemie zagen we vertraging in 
deals. Na de zomer is de 
transactieactiviteit weer vol op 
stoom met hogere waarderingen

“

“
Zorg is primair een nationaal 
georganiseerde markt. Internationalisatie 
in zorgverlening kan wel een aantal 
voordelen geven zoals op inkoop van 
goederen als ook risicospreiding met 
betrekking tot lokale marktontwikkelingen
Hugo de Bruin, Partner Gilde Healthcare

“

“
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Transacties gezondheidszorg & life sciences

96 fusies en overnames in Nederlandse sector in 2020; 
het aantal transacties gesteund door investeerders neemt gestaag verder toe

Noot:
Private Equity als koper (tier I) betreft een nieuwe (platform)investering van een investeerder. Bij tier II gaat het om transacties die worden gedaan vanuit een reeds bestaande investering van een investeerder, 
zogenaamde add-on investeringen. Transacties in de kern van de zorg betreffen transacties van zorgaanbieders zelf zoals ziekenhuizen, klinieken, GGZ en VVT-aanbieders 
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Transacties gezondheidszorg & life sciences

Aandeel van internationale transacties blijft gelijk in 2020; 
met name het aantal transacties van toeleveranciers aan de zorg is afgenomen

Terwijl het aantal transacties in de zorg en life
sciences licht daalt, is het aandeel internationale
transacties gelijk gebleven. Het aantal transacties
van zorgverleners is afgenomen samen met de
toeleverende partijen aan de zorg. De overige
sectoren zijn gemiddeld stabiel gebleven.

De life sciences sector was goed voor 23 transacties
en daarmee het segment met het hoogste aantal
transacties. Binnen de life sciences sector is aantal
transacties van Biotech bedrijven het grootst (17
van de 23 transacties) en tevens de grootste stijger
(17 in 2020 vs. 12 in 2019).

Transacties door internationale kopers 
(aantallen)
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Wij investeren in een aantal buy-and-build
platformen in de gezondheidszorg waarbij het 
vergroten van de efficiency een belangrijke driver is. 
De consolidatie vanuit deze platformen is afgelopen 
jaar onverminderd doorgegaan ondanks COVID-19. 
Wel zien we dat banken door COVID-19 in het 
algemeen kritischer zijn qua financiering en hun 
exposure meer proberen terug te brengen
Raymond Kuijten, Partner Capital A Investment Partners

“

“
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Verwachtingen

In 2021 verwacht Deloitte dat het aantal transacties 
weer zal stijgen en het aantal transacties door investeerders zal meegroeien

• Het aantal transacties door investeerders (PE) zal naar verwachting ook komend jaar groeien. Investeerders hebben onverminderd veel fondsen 
beschikbaar om te investeren. Er is een groeiend aantal investeerders wat zich richt/ wil richten op de zorg en de life sciences sector vanwege het 
sterke marktfundament en vanuit diversificatieoogpunt. We zien voornamelijk groei aan de toelevering en dienstverlening (o.a. healthcare IT) aan 
de zorg en in life sciences

• Het aantal platformondernemingen bij investeerders is verder gegroeid, wat zal zorgen voor verhoogde transactieactiviteit. Investeerders streven 
in het algemeen naast organische groei ook acquisitieve groei na met deze investeringen. Deze platformen zijn met name actief in toelevering, 
dienstverlening en overige zorgaanbieders, zoals mondzorg en fysiotherapie

• Door COVID-19 heeft de digitalisering in de zorg een flinke impuls gehad die tot een blijvende verandering in de markt heeft geleid. Digitale 
zorgverleners zullen naar verwachting investeringen krijgen om verder op te schalen. Tevens zal er naar verwachting een inhaaleffect te zien zijn in 
2021, doordat een aantal trajecten in 2020 enigszins vertraagd zijn door COVID-19 en er herstructureringtransacties zullen komen uit financiële 
noodzaak door vraaguitval als gevolg van COVID-19

• Ook verwachten wij aanhoudende transactieactiviteit bij bedrijven in de life sciences sector die zich bezighouden met het ontwikkelen van nieuwe 
therapieën, technieken en medical devices, of dienstverlenend aan deze sector zijn. Nederland blijft aantrekkelijk voor deze innovatieve en 
kennisintensieve sector 

• Buitenlandse kopers zullen verantwoordelijk blijven voor ca. 35% van het totale transactievolume. Het aantal transacties door buitenlandse kopers 
zal in de life sciences sector hoger blijven liggen in vergelijking met de zorgsector, doordat deze markt zeer internationaal is georiënteerd 

• De ingezette expansie op de Nederlandse markt op het gebied van woonzorg voor senioren door verschillende Franse aanbieders zal zich naar 
verwachting in 2021 voortzetten en verbreden naar gerelateerde markten

Investeerders

COVID-19, 
digitalisering en 
innovatie

Internationalisering



© 2021 Deloitte The Netherlands Healthcare & Life sciences M&A onderzoek 2021 | Executive Summary 10Healthcare & Life sciences M&A onderzoek 2020 | Executive Summary

Deloitte Financial Advisory

Corporate Finance – Healthcare & life sciences team

Dagmar Enklaar
Managing Partner Financial Advisory | Partner Corporate Finance

Dagmar is gespecialiseerd in het begeleiden van fusies & overnames in de
gezondheidszorg. Zij is expert op het gebied en zeer ervaren met de relevante
financierings-vormen en bekostiging in deze sector en heeft vele (internationale)
transacties begeleid

+31 882886614

denklaar@deloitte.nl

Matthijs van Thiel de Vries
Director Corporate Finance

Matthijs heeft meer dan 11 jaar M&A ervaring en is volledig gespecialiseerd in het
begeleiden van transacties in de gezondheidszorg en life sciences. Hij heeft
uitgebreide kennis en ervaring in het adviseren van (internationale)
verkoopopdrachten voor ondernemers, zorgorganisaties, corporates en private
equity

+31 882886159

mvanthieldevries@deloitte.nl

Deloitte Corporate Finance is de grootste speler op het gebied van corporate 
finance in de Healthcare & Life Sciences sector in Nederland

Wij zijn dé specialist in healthcare & life sciences met diepgaande marktkennis. Als
onbetwist marktleider beschikken we over veel waardevolle ervaring en realiseren
we het grootste aantal transacties. In combinatie met ons unieke fijnmazige
netwerk zorgt dat ervoor dat we partijen als geen ander kunnen bijstaan in het
realiseren van hun ambities binnen de gezondheidszorg en life sciences sector

We begeleiden daadkrachtig en op integere wijze om de best mogelijke opties te 
selecteren voor onze klanten 

Wat Deloitte u kan bieden

• Een ervaren M&A-team met een gevarieerde set van vaardigheden en 
achtergronden

• Een uitgebreid track record van transacties in vrijwel alle gezondheidszorg- en 
life sciences submarkten in Nederland, Europa en wereldwijd 

• Diepgaande sectorexpertise, resulterend in relevante kennis en connecties

• Een pragmatische aanpak, waarin wij nauw met u samenwerken

• Een sterke internationale M&A-praktijk met lokale toegang tot relevante kopers 
wereldwijd
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