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Interview

V

Arseus haalt dit jaar  
80 % omzet uit eigen merken

CEO Ger van Jeveren: “In 2012 hebben wij zwaar ingezet op innovaties”

‘Vijf jaar geleden bestond de omzet van Arseus voor 
pakweg 55 procent uit eigen merken en voor 45 procent uit 
distributie. Ik hoop dat we eind dit jaar uitkomen op 80 pro-
cent eigen merken en 20 procent distributie en eind 2015 op 
90 procent eigen merken en slechts 10 procent distributie’, 
zegt een bevlogen Ger van Jeveren, gedelegeerd bestuurder 
van Arseus in een gesprek met Beste Belegger, enkele dagen 
nadat het bedrijf mooie resultaten publiceerde over 2012.

Van Jeveren windt zich wat op omdat heel wat mensen nog 
een verkeerd beeld hebben van het bedrijf: ‘Men kijkt nog te 
vaak naar Arseus als zijnde een distributiebedrijf, een groot-
handelsbedrijf of dergelijke onzinvarianten.’

‘Fagron is een bedrijf met bijna 300 miljoen euro omzet in 
het eigen merk. Daarvan is niets distributie. Met 150 apothe-
kers wordt dag en nacht gewerkt aan nieuwe formuleringen 
om de artsen en apothekers te helpen om magistrale recep-
tuur te verkopen.’

‘Bij Corilus hebben we zo’n 75 softwareontwikkelaars, 
ondersteund door wat outsourcing-activiteiten in India en 
Servië. Wij zijn daarmee verreweg een van de grootste soft-
warebedrijven en het grootste IT-bedrijf voor de gezond-
heidssector in België.’

VFB De jaarresultaten over 2012 waren een stuk beter dan wat de 
analisten verwacht hadden. Zijn er algemene redenen waarom het 
resultaat zo goed was, vooral dan in de tweede jaarhelft?
Ger van Jeveren In de eerste jaarhelft hadden wij zwaar in-
gezet op innovatieve concepten. Wij hadden een fors aantal 
productintroducties voorbereid en die zijn in juli-augustus op 
de markt gekomen. Zo pakte Corilus uit met enkele nieuwig-
heden, waaronder een nieuwe software voor vroedvrouwen, 
Emergentis. Maar ook in andere afdelingen als bv. Fagron en 
het voormalige Arseus Dental werden heel wat innovaties 
doorgevoerd.

En er werd op de kosten bespaard en dat op alle mogelijke 
terreinen. Wij kijken permanent waar wij kunnen besparen. 
Elk jaar worden de telefoonkosten opnieuw bekeken, de 
transportkosten, de verzekeringskosten, de pensioenkosten, 
de huisvestingskosten, de opslagkosten … Kortom, alles wat 
je maar kan bedenken, proberen wij elk jaar opnieuw te evalu-

eren. Op dit ogenblik doen wij bv. een grote oefening rond de 
autokosten in België.

Vooral oktober-november waren voor Arseus schitterende 
maanden. In die maanden zijn de innovaties te gelde gemaakt. 
December was, zoals gewoonlijk, goed, maar het verschil is 
gemaakt in oktober-november. In december waren er dit jaar 
trouwens minder facturatiedagen dan vorig jaar.

Na het derde kwartaal hadden een aantal divisies minder 
organische groei. Maar uiteindelijk hebben alle divisies vorig 
jaar organische groei bereikt, dus dat is in het vierde kwartaal 
rechtgetrokken.
VFB Fagron levert grondstoffen voor magistrale bereidingen. 
Over welk soort innovaties spreekt u dan? 
van Jeveren Wij leveren bv. minoxidil, dat wordt gebruikt 
om haargroei te stimuleren. Aan de grondstof minoxidil heb 
je natuurlijk weinig toegevoegde waarde en weinig innovatie-
mogelijkheden. Maar je kan wel een nieuwe toedieningsvorm 
bedenken.

Zo hebben wij een buitengewoon innovatief soort 
schuim gemaakt voor minoxidil, dat verkocht wordt onder 
de productnaam Espumil. In plaats dat je het middel met 
een lotion op je haar smeert – die van je haar afdruipt  – 
hebben wij een schuim ontwikkeld, dat je als een soort 
scheerschuim op je haar doet en dan inwrijft op je hoofd-
huid. Bij dergelijke innovaties werk je niet vanuit de grond-
stof, maar veeleer vanuit de toedieningsvorm. Zo maken 
wij lolly’s voor kleine kinderen, die geen geneesmiddelen 
kunnen innemen. Voor oudere mensen hebben we dan 
weer siropen en oplossingen.
VFB De organische groei bij Fagron ging, wisselkoersen buiten 
beschouwing gelaten, richting 10 procent. U heeft het in de com-
municatie trouwens over de ‘snel groeiende nichemarkt’ van de 
magistrale bereidingen. Groeit die markt nog altijd? 
van Jeveren Magistrale receptuur gaat uit van grondstoffen 
die uit patent zijn. Vanuit die grondstoffen kunnen we heel 
veel nieuwe formuleringen maken.

De farmaceutische industrie baseert zich op een ‘one size 
fits all’-strategie. Dat betekent dat je ervan uitgaat dat patiën-
ten van 0 tot 14 jaar oud en van 60 tot 90 jaar dezelfde biolo-
gische kenmerken hebben als de mensen van 25 tot 45 jaar, 
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waarop het farmaceutisch onderzoek plaats-
vindt. Dat is natuurlijk niet zo.

Maar wat je merkt, is dat er in de wereld 
steeds meer behoefte is aan geïndividuali-
seerde farmaceutische zorg. Dat betekent 
dat ernstig zieke patiënten geneesmiddelen 
op maat willen krijgen. Er zijn ernstig zieke 
kinderen. Er zijn ernstig zieke ouderen. Er 
zijn speciale types patiënten. Die mensen 
hebben andere toedieningsvormen nodig, 
andere sterktes, enz. Je hebt kinderen die 

moeilijk kunnen slikken, ouderen die geen 
geneesmiddelen kunnen innemen, ernstig 
zieke patiënten die afhankelijk zijn van pa-
renterale voeding, die dan op maat gemaakt 
wordt. Zo heb je het hele scala van eigen be-
reidingen, dat doorgaat door het leven heen, 
als het ware.

Wij zijn ook bezig met talloze vormen van 
nieuwe farmacologie. Met nanotechnologie 
bv. zijn we heel erg bezig: het in zo klein mo-
gelijke deeltjes verspreiden van geneesmid-

delen in het lichaam. Ook de formulering 
is belangrijk. Hoe maak je iets? Hoe zorg je 
ervoor dat het zo snel mogelijk in het lichaam 
opgenomen wordt? We zijn bv. heel goed in 
revolutionaire crèmes en zalven, waardoor 
het geneesmiddel veel sneller in de huid 
wordt opgenomen. 
VFB Hoe speelt u daarop in?
van Jeveren Bij Fagron werken alleen al 
150 apothekers, die zich dag en nacht bezig-
houden met nieuwe formuleringen, op maat 
gemaakt voor patiënten.

Daarom zijn artsen enorm blij met wat 
Fagron doet, want zij kunnen veel meer ge-
neesmiddelen op maat voorschrijven. Wij 
benaderen artsen, internisten, huisartsen, 
enz. en wij leggen hen uit wat zij bij een be-
paald soort ziektebeeld en een bepaald soort 
patiënt kunnen voorschrijven. Dan kunnen 
zij uit een veel groter raamwerk voorschrij-
ven dan waar zij anders over beschikken. 
De patiënt is daar blij mee, de arts en ook de 
apotheker, want die gaat zich weer toeleggen 
op zijn primaire taak: het maken van genees-
middelen.

In Europa begint onze aanpak steeds meer 
aan te slaan. In België en Nederland worden 
vandaag meer recepten voorgeschreven die 
door de apotheker bereid moeten worden, 
dan in de voorgaande drie jaar. De eigen be-
reide geneesmiddelen zitten dus opnieuw in 
de lift.

In België worden nu zo’n acht recepten 
van elke honderd door de apotheker bereid. 
En dat gaat waarschijnlijk terug richting tien 
op de honderd.
VFB Bij Fagron lag de winstmarge vorig jaar 
op 23,7 procent. Hoe houdbaar is dat cijfer en 
hoe ziet u dat verder evolueren?
van Jeveren Zoals ik al zei, hebben wij veel 
geïnnoveerd, nog meer dan normaal, vooral 
in Brazilië en in Europa. En daar hebben we 
de vruchten van geplukt. En een aantal mar-
ge- en kosteninitiatieven in de eerste jaarhelft 
hebben enorm bijgedragen tot een goed re-
sultaat in de tweede jaarhelft. Van belang is 

“Ernstig zieke patiënten willen 
steeds vaker geneesmiddelen  
op maat krijgen.”

Li
e
ve

n
 V

an
 A

ss
c
h

e
/i

m
ag

e
d

e
sk



Maart 2013 29

ook geweest dat we gestopt zijn met verko-
pen aan de industrie in Brazilië en in Italië. 
Dat betekent dat een aantal lagemargepro-
ducten verdwenen is. 

Wat de marge op middellange termijn 
betreft, vind ik het prima als we rond de 22 
procent blijven zitten.
VFB U start nu in België met een bereidings-
apotheek. U heeft al bereidingsapotheken in Ne-
derland en Colombia. Wat houdt dat precies in?
van Jeveren Op 1 april starten we in België 
met een bereidingsapotheek. Ik vergelijk het 
met 40 jaar geleden. Toen had elk ziekenhuis 
zijn eigen schoonmaakdienst en zijn eigen 
keuken. Vandaag is dat in de meeste zieken-
huizen uitbesteed.

Wij zijn specialis-
ten in eigen bereidin-
gen. Wij kunnen de 
investeringen dragen 
die ervoor moeten 
zorgen dat dat op 
een zo juist moge-
lijke farmaceutische 
wijze verantwoorde-
lijk gebeurt. En wij 
kunnen dat in goede 
cleanrooms en in de 
beste omstandighe-
den doen. Daardoor 
is het interessant dat 
het ziekenhuis zijn 
magistrale bereidin-
gen kan uitbesteden 
aan ons. Wij begin-
nen met ziekenhui-
zen, maar wij hopen 
op middellange ter-
mijn die dienstver-
lening ook naar de 
stadsapotheken uit te 
breiden.

De bedoeling is 
niet om de magis-
trale bereidingen uit 
de ziekenhuizen weg 
te trekken. Het is 
wel onze bedoeling 
een service te ver-
lenen waardoor de 
ziekenhuizen meer 
mogelijkheden heb-
ben. Wij zullen altijd 

grondstoffen en halffabrikaten blijven leve-
ren, zodat ze de magistrale bereidingen zelf 
kunnen blijven maken. 

Maar wij zullen de mogelijkheid bieden 
om dat uit te besteden, bv. wanneer het zie-
kenhuis te weinig personeel heeft of aan een 
verbouwing bezig is. Zo werkt dat ook in 
andere landen. Dus eigenlijk draagt dat zie-
kenhuis dan tijdelijk, en soms helemaal, zijn 
magistrale receptuur aan ons over. In Brazilië 
heb je al zo’n 7.000 tot 7.500 bereidingsapo-
theken. In de VS zijn er dat ongeveer 5.000, 
maar die zijn wel groter.
VFB Bij Corilus haalde u vorig jaar een winst-
marge rond 30 procent. Hoe houdbaar is die 
marge?

van Jeveren Wij zijn uitermate tevreden 
over Corilus. Wij schrijven daar heel veel in-
novatieve software. En als we die introduce-
ren, zie je vaak dat de beroepsgroep massaal 
inschrijft op de software die wij brengen. 

Heel vaak gaat het om web-based oplos-
singen, met web-based trainingen. Echt ‘state-
of-the-art’, vooruitstrevende software. Heb je 
problemen, dan kan je via het web de vraag 
voorleggen en je krijgt een visualisatie hoe je 
het moet oplossen. Wat we eigenlijk bewerk-
stelligen – en daarom wordt onze software 
erg gewaardeerd – is dat je met onze software 
meer geld kan verdienen. Het helpt de tand-
arts, de arts of de apotheker om op een effici-
entere manier zijn praktijk te organiseren. 

Dat gaat van de agenda, tot de juiste voor-
raden, tot de snelheid van een verrichting en 
het bijhouden van het dossier. Als je dat goed 
kan organiseren, neemt het aantal verrichtin-
gen dat de tandarts, arts of apotheker per uur 
kan doen, toe. En daardoor neemt het rende-
ment toe. Dat maakt dat Corilus-klanten zeer 
tevreden klanten zijn. Prijs is dan maar een 
aspect. We zijn trouwens vaak niet de duur-
ste. Daarom is het zo’n schitterend bedrijf.
VFB Met Corilus bent u aanwezig in België, 
Nederland en Frankrijk. Kijkt u ook naar an-
dere landen?
van Jeveren Wij kijken permanent of wij 
onze software in licentie kunnen geven in an-
dere landen. Maar daar loop je tegen het facet 
aan dat in elk land de verzekering anders is, 
de vergoedingen liggen verschillend, de ge-
zondheidszorg is anders georganiseerd. Na 
analyse blijkt dan vaak dat het geen zin heeft 
om de programma’s te gaan herschrijven. 
Maar we blijven er continu mee bezig.
VFB Begin dit jaar is een nieuwe organisatie-
structuur uitgetekend. Wat was de bedoeling 
daarvan?
van Jeveren Om beter aan te sluiten bij de 
IFRS-boekhoudregels hebben we de band 
tussen het management en de onderneming 
die eraan moet rapporteren, verbeterd. Mario 
Huyghe was CEO van Arseus Medical Soluti-
ons en Arseus Dental Solutions. Die hebben 
we samengebracht in één bedrijf, Healthcare 
Solutions. Alle andere overblijvende divi-
sies van Arseus hebben we ondergebracht in 
Healthcare Specialities, omdat dat heel vaak 
bedrijven zijn die gespecialiseerde oplossin-
gen bedenken. 

“In België worden zo’n acht 
recepten van elke honderd  
door de apotheker bereid.”
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Dus gaat het om niets meer dan een ver-
volmaking van de continue herstructurering 
van Arseus. Al die verhalen, als zouden wij 
ons klaarmaken voor een verkoop, hebben er 
niets mee te maken.
VFB Maar het heeft wel als resultaat dat een 
aantal activiteiten met lagere marges nu samen-
gebracht zijn.
van Jeveren Dat is nu precies het hele suc-
cesverhaal van Arseus: het continu afstoten 
van activiteiten met lagere marges, op het 
moment dat het juist is. 

Elke keer moet je het 
punt juist bepalen wan-
neer je iets kan afstoten. 
Het is het moment waar-
op je kan zeggen: ‘ik heb 
genoeg kritische massa, 
ik heb genoeg andere ac-
tiviteiten zodat ik dat nu 
kan afbouwen’. En dan 
zet je weer een omzet van 
enkele miljoenen, met 
een marge ver beneden 
het Arseus-gemiddelde, 
aan de kant. Zo schoon 
je continu je portfolio op.

Dat, gekoppeld aan je 
innovatieve denken en 
aan het feit dat je steeds 
toegevoegde waarde wil 
leveren, betekent eigen-
lijk een systematische 
en continue opscho-
ning. We houden die 
activiteiten nu nog in het bedrijf omdat het 
nog altijd een business is die goed loopt en 
nog groeit. Het gaat niet om verliesgevende 
takken. De medische distributie activitei-
ten van Arseus hadden vorig jaar toch een 
ebitda-marge van 12 procent. En dat voor 
distributie. 

Verkopen moet je puur om strategische 
redenen doen. Dan neem je de beslissing om 
iets te desinvesteren, omdat je je op andere 
dingen wil focussen. Dat kan. Maar dat is nu 
niet aan de orde.
VFB Bij Dental Solutions was er in 2011 een 
herstructurering. 2012 begon goed, maar daarna 
stokte het opnieuw. Waaraan lag dat?
van Jeveren Alle dentale divisies en be-
drijven binnen Arseus hebben last gehad van 
het experiment met vrije tandartstarieven in 

Nederland. Er ontstond een hele grote on-
zekerheid bij patiënten in Nederland, waar-
door talloze behandelingen geannuleerd, 
gewijzigd, gestopt of vermeden werden. Als 
je een tandheelkundige behandeling begon, 
wist je niet waar je eindigde. Bij zo’n behan-
deling is een gedeelte vergoed, maar een ge-
deelte moet je ook zelf betalen. Dan praat je 
vaak over behandelingen van meer dan 2.000 
euro. En veel mensen kunnen dat niet beta-
len. Die patiënten kregen van de overheid 

een stuk onzekerheid in de maag gesplitst.
In principe is dat experiment op 1 janu-

ari dit jaar gestopt. Maar niemand weet nog 
waar het nu naartoe gaat. Er is nog steeds een 
soort latente twijfel. Niemand kan met vol-
ledige zekerheid aan de tandheelkundige pa-
tiënt garanderen wat hij uiteindelijk zal kwijt 
zijn. Dat is funest voor de business.

Maar wij hebben toch uitermate veel ver-
trouwen in de dentale divisies. Die zijn goed 
geleid. We zijn bij Arseus begonnen met een 
vijfjarenplan. Als je daarop terugkijkt, heeft 
dat een fantastische evolutie meegemaakt. 

Fagron zit voor op zijn rendementsdoel-
stellingen, net als Corilus. Het laatste stuk 
wat we nog echt moeten oplossen, zijn de 
dentale activiteiten. Dus als je een van de vier 
hebt die niet zo heel goed draait, is het niet zo 

slecht. Het gaat niet om bedrijven die verlies 
lijden. Iedereen probeert mij een probleem 
aan te praten, maar ik heb geen probleem.

We zijn nu volop bezig om weer een vijf-
jarenplan op te stellen voor de periode 2013-
2018, met allerlei rendementsdoelstellingen. 
Op grond daarvan zullen we dan kijken hoe 
we de organisatie nog kunnen verbeteren om 
die rendementsdoelstellingen te halen. Het is 
nog wat vroeg om daar meer over te zeggen. 
Het gaat nog om interne plannen. We weten 

ook niet wanneer dat klaar zal zijn.
VFB Is Healthcare Specialities de meest con-
junctuurgevoelige activiteit binnen de groep?
van Jeveren Daarin zit Duo-Med en dat 
doet het erg goed. Daar zit de divisie in die 
zich richt op tandtechnische laboratoria, 
en die heeft te maken met die overheids-
maatregelen in Nederland. En daar zit het 

“Wat we bij 
Corilus  eigenlijk 
bewerkstelligen, is dat 
je met onze software 
meer geld kan 
verdienen.”
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vroegere Arseus Dental Technology in.
Grosso modo kan je zeggen dat die divisie 

het meest te maken heeft met alle mogelijke 
parameters die ervoor zorgen dat het wat 
moeilijker is. Als die eenmaal opgelost zijn – 
als er in Nederland duidelijkheid is over de 
tandartstarieven, als de Zwitserse frank wat 
daalt en we zetten wat meer in op innovatie 
bij Hader – dan denk ik dat Healthcare Spe-
cialities een hele goede divisie wordt.

Dan kijk je hoe je omgaat met de duurdere 
Zwitserse frank. En je stelt de vraag waarom 
je met Hader afhankelijk bent van de dentale 

markt. Waarom zouden we daar niet in de 
medisch-orthopedische apparatuur gaan. 
Waarom zouden we met de innovatieve pro-
ducten en oplossingen voor tandtechnische 
laboratoria niet naar andere landen trekken 
om de kritische massa te vergroten.
VFB Bij overnames is de integratie van de over-
genomen bedrijven een belangrijk aspect. Dat lijkt 
bij Arseus aardig te lukken. Hoe verklaart u dat?
van Jeveren Daar zijn we inderdaad heel 
goed in. Dat komt omdat we alles gestandaar-
diseerd hebben. Het overgenomen bedrijf 
moet dan binnen zoveel weken op ons finan-
ciële verslaggevingssysteem aangesloten zijn. 
Binnen zoveel weken moet onze software er 
geïmplementeerd zijn, zodat wij een volle-
dige inkijk hebben in het bedrijf.

En Fagron is een bedrijf dat GMP-georga-
niseerd moet zijn. Daarbij gaat het om inter-
nationale regelgeving van de farmaceutische 
industrie: Good Manufacturing Practice. Ie-
der bedrijf dat wij overnemen, heeft dezelfde 
organisatiestructuur, met een inkoop, een 
kwaliteitsapotheek, cleanrooms die aan een 
bepaalde klasse moeten voldoen, enz. 

Dus al die bedrijven hebben een organi-
satie die vergelijkbaar is met de onze. En dat 
maakt het makkelijker om over te nemen. De 
apotheker praat met de apotheker, de pro-
ductiemanager met de productiemanager 
en de inkoper met de inkoper. Dus iedereen 
spreekt dezelfde taal.

Dat is trouwens bij Corilus ook het geval. 
Daar heb je te maken met allemaal mensen 
die in zo’n uniek segment van de gezond-
heidszorg zitten. Die praten allemaal over 
softwareontwikkeling.

En wij letten er ook op dat we de mensen 
integreren in de Arseus-familie, zonder ons 
hautain op te stellen als de overnemer.

•

interview 11 februari 2013
www.arseus.com/nl

“Wij hebben 
uitermate veel 
vertrouwen in de 
dentale divisies. 
Die zijn goed geleid.”
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