
Hubert De Backer nv,
wereldspeler in de farmaceutische sector

In de schatkamer van Temses industrie zijn er verscheidene kroonjuwelen. 
Eén daarvan is Hubert De Backer nv (HDB), Laagstraat 59. Van start gegaan 
in 1932, is het bedrijf nog steeds in familiehanden: Stijn De Backer vertegen-
woordigt de derde generatie. De oorsprong ligt in Sint-Niklaas, maar de on-
derneming is sinds 2007 gevestigd in Temse. Hier worden kunststofproduc-
ten gemaakt voor de farmaceutische sector. HDB’s voornaamste producten 
zijn orale doseerspuiten, intramammaire spuiten (voor gebruik in de uier van 
de koe), orale pastaspuiten, oogdruppelaars en vaginale applicatoren. HDB is 
een bedrijf met wereldfaam, in sommige segmenten zelfs wereldmarktleider.

Historiek
Verscheidene decennia was HDB gevestigd in Sint-Niklaas: bij de start in de 
Elisabethlaan, later in de Oude Molenstraat. Vanaf 2007 verhuisde het bedrijf 
geleidelijk naar Temse. In 2017 werd een extra magazijn bijgekocht in de 
Duitslandstraat.

Vóór WO II was de hoofdactiviteit het persen van bakeliet en spuitgieten. Er 
werden ook al matrijzen gemaakt. HDB produceerde toen vooral lippenstif-
ten, poederdozen, asbakken, doppen, spoelen voor filmen e.a. De uitbreiding 
van het assortiment was a never ending story. In 1958 ontwierp het bedrijf 
zijn eerste veterinaire spuit. Intussen is het al jaren wereldmarktleider.

Onder oprichter Hubert De Backer (1911-1990) kreeg HDB een nationale 
betekenis. Zijn zoon en opvolger, Jan (°1950), tilde de onderneming tot op 
het internationale niveau. Stijn De Backer (°1977) bouwt nu het imperium 
verder uit. 

Vóór WO II waren er 25 werknemers, in 1964  80, in 1990  100. Anno 2019 
zijn er 146 vaste medewerkers (bedienden en arbeiders). Daarbovenop zijn 
er nog 30 tijdelijke medewerkers en 28 mensen van de Wase Werkplaats
via onderaanneming.

Heden
Al van bij haar oprichting zoekt HDB de grenzen op van het spuitgieten. Het 
bedrijf beschikt daarvoor over 3 gespecialiseerde afdelingen: Onderzoek en 
Ontwikkeling, Matrijzenmakerij en Hoogtechnologische Productie. Die afde-
lingen ontwikkelen belangrijke innovaties in de medische sector en vervaar-
digen bovendien ca. 200 miljoen spuiten en andere medische hulpmiddelen 
voor de grootste farmabedrijven ter wereld, waaronder Pfizer (New York) 
en de toonaangevende Zwitserse ondernemingen Novartis en MSD (Merck, 
Sharp and Dome). Zowel voor de mensen- als de dierenwereld, is HDB een 
bedrijf met groot internationaal aanzien. 

De applicatoren worden niet enkel in ziekenhuizen gebruikt. De kans is groot 
dat u al - rechtstreeks of onrechtstreeks - in contact bent gekomen met 
HDB’s producten, aangezien vele pijnstillende medicijnen samen met de orale 
doseerders geleverd worden, zoals Nurofen®, Calpol® en Panadol®. 

Daarnaast zorgen de intramammaire spuiten voor koeien ervoor dat de melk 
uitermate geschikt is voor menselijke consumptie. Meer dan 80% van de 
koeien binnen Europa worden behandeld met HDB-spuiten. Ieder stukje kaas 
of glaasje melk komt van dieren die mede dankzij het toedienen van medicij-
nen via HDB-spuiten gezond blijven.  

Zoals voor zovele ondernemingen is het ook voor HDB een uitdaging om 
bepaalde beroepen aan te trekken. Er wordt koortsachtig gezocht naar pro-
ductiemedewerkers, machinestellers, spuitgiettechnici, drukkers, vormbouw-
medewerkers, technisch tekenaars, IT-medewerkers, programmeurs…

De vacatures vind je op www.hdb.be/jobs, spontaan solliciteren is mogelijk 
via jobs@hdb.be.
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Op bezoek bij HDB.
Stijn De Backer geeft toelich-
ting bij de werking. 


