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Quality by Design 44

Organisaties ontzorgen op
het gebied van kwaliteits
management; dat is waar 
Quality by Design zich 
dagelijks mee bezighoudt. 
Farmaceuten, biotech
nologiebedrijven en zie
kenhuizen kunnen bij de 
ontwikkeling, productie en 
distributie van hun produc
ten rekenen op een partner 

die risico’s onder controle houdt en steun biedt bij het 
naleven van huidige en toekomstige richtlijnen. Klanten 
van Quality bij Design hebben de mogelijkheid om zich 
volledig te focussen op hun corebusiness, terwijl zij ver
zekerd zijn van de inzet van ervaren specialisten.

LabForRent 39

Het is volgens de oprichters verbazingwekkend dat nog 
niet alle laboratoria in Nederland gebruik maken van  
LabForRent. Deze efficiënte online marktplaats voor  
de verhuur van onderzoeksruimtes biedt bedrijven,  
universiteiten, incubatoren én science parken de mogelijk
heid niet alleen hun faciliteiten maar ook hun kennis  
en ervaring met anderen te delen. Zelfs meer dan dat,  
want door bijvoorbeeld startups in huis te halen wordt zo’n 
lab een powerhouse voor open innovatie.
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INFORMATIE Biotechnologie is een sterk groeiende industrie. Wijlen visionair Steve Jobs bestempelde Biotechnologie 
als de sector waarvan we de grootste innovaties kunnen verwachten in de 21e eeuw.“We staan aan de vooravond van een 
nieuw tijdperk, zoals het digitale tijdperk toen ik jong was”. Ontwikkelingen in de biotechnologie en life sciences doen ons 
durven dromen en bieden de concrete resultaten om te geloven in de potenties. Nederland is wereldwijd sterk in deze sector 
en de vooruitzichten zijn zeer goed. BiotechNEWS & Life Sciences is een magazine dat inzicht biedt in de onderwerpen en 
ontwikkelingen die spelen binnen deze Nederlandse economische topsector.
Nederlandstalig en laagdrempelig. Biotechnologie en life sciences is een internationale industrie. Vrijwel alle publicaties 
over dit onderwerp verschijnen in het Engels. BiotechNEWS vindt het essentieel om juist in het Nederlands te publiceren. 
COPYRIGHT © 2015 Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, 
fotokopie, microfilm of op welke andere wijze dan ook, hetgeen ook van toepassing is op de gehele’of gedeeltelijke bewer
king, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever. Alle artikelen welke in deze uitgave gepubliceerd zijn, 
vallen onder de verantwoordelijlcheid van de desbetreffende journalist. Het verlenen van toestemming tot publicatie in Bio
techNEWS houdt in dat de auteur de uitgever, met uitsluiting van ieder ander, onherroepelijk machtigt de bij of krachtens de 
Auteurswet door derden verschuldigde vergoeding voor kopíëren te irmen of daartoe in en buiten rechte op te treden. Wij ma
ken u er op attent dat de verstrekte gegevens zoals, naam, adres en woonplaats zijn opgenomen in onze klantenadministratie. 
Wij willen het gebruiken om u te blijven informeren over onze voordeelaanbiedingen, produkten en dergelijke van zorgvuldig 
uitgekozen andere bedrijven. Deze administratie is aangemeld bij de registratiekamer te Rijswijk onder nummer P0015 122 
Indien u bezwaar heeft tegen dit gebruik van uw gegevens dan kunt u dit schriftelijk aan ons laten weten.

Geen sector zo divers en snel ontwikkelend als de Life Sciences. Maar ook: geen sector die 
zoveel missers, als ook succes story’s kent als de Life Sciences. Dat afwisselende beeld komt 
terug in deze najaarseditie 2015 van BiotechNews & Lifesciences. Van Janssen Pharmaceutical 
Companies, Bayer en TNO Triskelion tot startups als Mellon Medical. 

Dienstverleners in alle soorten en maten, als ABN AMRO, finan
cier van onder meer de trainingsfaciliteit in het Leiden Bio Scien
ce Park, maar ook recruiter SIRE Life Sciences die zich door deze 
specialisatie binnen 3 jaar marktleider in de Benelux mag noe
men, HITMA die zich heeft toegelegd op lab benodigdheden en 
dan met name singleuse componenten of Cryo Store, specialist 
in gekoeld transport en opslag. En natuurlijk is ook BiotechNews 
& Lifesciences als enig, twee keer per jaar verschijnend, breed 
georiënteerd vakmagazine blij met de (inter)nationale toonaange
vende positie van de Nederlandse Life Sciences.

Een mooie trend is dat al deze bedrijven en dienstverleners zich –zo mogelijk groeperen. Ne
derland telt momenteel 45 Life Sciences campussen, hot spots voor kruisbestuiving. Ook hier 
gaan de ontwikkelingen snel. Gebouw M op de Novio Tech Campus krijgt binnenkort gezel
schap van Gebouw A. Het verzamelgebouw Beagle nummer 2 is zojuist opgeleverd op het 
Leiden Bio Science Park, en nummer 3 staat al in de startblokken. In de flow van het snelle 
Life Sciences wiel bevinden zich steeds meer consultants die zich bezighouden met onder meer 
vastgoed, waaronder Buck Consultants International. 
In al dat succesvolle, snelle geweld, bevinden zich ook altijd bedrijven die hun nek hebben uit
gestoken, geloofden in hun dienst of product, maar het (net) niet gered hebben.  Ter nagedach
tenis aan al deze durfals besluiten we, geheel in stijl, met de visie van Albert Einstein:
 “Anyone who has never made a mistake has never tried anything new.” 
En: 
“Science is a wonderful thing if one does not have to earn one’s living at it.” 
Lijst ze in en hang ze boven uw bed….

Drs. Ilse Kuiper  Ferdinand Oldemaat
Hoofdredacteur  Uitgever

www.biomedicasummit.com 
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Uit onderzoek van Buck Consultants International 
in 2014 bleek al dat van de 33 ‘echte’ campussen  
in Nederland ruim 65% zich op life sciences en  
medische technologie richt. Campussen worden  
gedefinieerd aan de hand van vier kernelementen (zie 
figuur 1). Eén van die kernelementen omvat onder  
andere de aanwezigheid van ‘open access’ onder
zoeksfaciliteiten, apparatuur en gerelateerde services. 
Dit blijkt steeds meer een belangrijke voorwaarde 
voor bedrijven te zijn.

Meerwaarde open access researchfaciliteiten 
voor bedrijven op life sciences campussen

Overzicht helpt
De aanwezigheid van open toegankelijke onderzoeksfacili
teiten speelt niet alleen een belangrijke rol in het locatiekeu
zeproces van R&D activiteiten van biotechbedrijven. Ook in 
de toenemende samenwerking van deze bedrijven met part
ners die gevestigd zijn op een campus is het een belangrijke 
voorwaarde. Een duidelijk overzicht van aanwezige ‘onsite’ 
(binnen loopafstand) en ‘offsite’ (binnen de stad) faciliteiten 
op de Nederlandse life sciences campussen maakt daarom de 
weg gemakkelijker voor bedrijven die op zoek zijn naar een 
geschikte locatie en/of geschikte samenwerkingspartners.

De vraag naar onderzoeksfaciliteiten varieert van proef
diertestfaciliteiten tot toegang tot patiënten voor klinisch on
derzoek en het testen van nieuwe producten en verschilt naar 
type en ontwikkelingsfase van een bedrijf. De belangrijkste 
vormen zijn laboratoria en clean rooms. Voor farmaceuti
sche bedrijven, die nieuwe medicijnen willen ontwikkelen, 
zijn screening faciliteiten zeer behulpzaam. Biotechbedrijven 
vragen om toegang tot proefdierfaciliteiten en patiëntenpopu
laties. Medische technologiebedrijven hebben weer meer be
hoefte aan zogenaamde trainingslabs voor het testen van hun 
producten. 

11 campussen onderzocht
Om aan te geven welke open access researchfaciliteiten op de 
campus aanwezig zijn, heeft BCI in 2015 een vervolgonder
zoek gedaan. Daarvoor is aan elf volwassen en groeiende life 
sciences campussen (figuur 2) gevraagd een tabel in te vullen 
waarin zij aangeven welke faciliteiten bij hen op de site dan 
wel binnen de stad aanwezig zijn.

•  Werkgelegenheid bij technologie georiënteerde bedrijven 
gevestigd op de campussen

•  Bedrijven: het aantal technologie georiënteerde bedrijven 
op de campus

• Peildatum 2014

Situatie bij 11 campussen met een 
focus op life sciences in Nederland
Door middel van een vragenlijst zijn de aanwezigheid, omvang 
en kwaliteit van open access research faciliteiten geïnventari
seerd bij 11 campussen. In dit kader gaat het om een selectie 
aan diverse laboratoria, clean rooms, specifieke screening en 
pilot productie faciliteiten (Facilities), basis en specifieke ap
paratuur (Equipment) en gerelateerde services (Services en 
Instituten). De foto van de huidige situatie is weergegeven in 
bijgaande overzichtstabel (Tabel 1).

Resultaten uit de analyse
A Facilities
Op alle campussen zijn biologische of chemische laboratoria 
variërend in micro veiligheidsklasse IIII en/of clean room 
ruimten met EUGMP AD/Iso 57 aanwezig. Deze kunnen 
zowel voor korte als langere termijn worden gehuurd. Leiden 
Bioscience Park, Pivot Park in Oss en Utrecht Science Park 
bieden de grootste variatie aan laboratoria. 

Voor wat betreft de screening faciliteiten, die vooral voor far
maceutische bedrijven gericht op ‘early drug development’ 
interessant zijn, zijn er in Nederland drie campussen die High 
Throughput Screening als een open access faciliteit bieden; 
Pivot Park in Oss, Utrecht Science Park en Zernike Science 
Park in Groningen. De screening faciliteiten op Pivot Park, de 
vroegere MSD/Organon locatie in Oss, zijn uniek in Neder
land gezien de omvangrijke capaciteit die de faciliteit heeft (> 
300.000 datapoints per dag), de aanwezige stoffen bibliotheek 
(230.000 stoffen) en bijbehorende services die het biedt. Het 
schaart zich met deze omvang onder de selecte groep Ultra 
High Throughput Screening Faciliteiten in de wereld (scree
ning van meer dan 100.000 datapoints per dag). Utrecht heeft 
een redelijke faciliteit en in Groningen is de faciliteit (nog) 
zeer klein. 

De screening faciliteit op het Leiden Bioscience Park is een 
High Throughput Microscopyfaciliteit en betreft dus vooral 
imagingbased screening. Focus ligt hier op RNAi screening 

en niet zozeer op grote compound screening zoals bij Pivot 
Park. Het Nederlandse Kanker Instituut met het Robotics & 
Screening Center in Amsterdam (gevestigd buiten het Amster
dam Science Park) biedt beperkt mogelijkheden waar bedrij
ven gebruik van kunnen maken en loopt via een service van 
een spinoff van het NKI (Qameleon Therapeutics) en heeft al
leen voor de functional genomics screening platform. Voor an
dere platforms is er geen open access zonder restricties zoals 
de samenwerking in wetenschappelijk onderzoek. Op andere 
campussen zijn deze faciliteiten niet aanwezig dan wel zijn 
deze niet open toegankelijk voor bedrijven zoals bijvoorbeeld 
in Maastricht.

Een pilot productiefaciliteit is een productieinstallatie die 
qua schaalgrootte tussen een laboratoriumopstelling en een 
commercieel producerende fabriek in staat en waar bedrijven 
hun productieprocessen kunnen opschalen en testen. Op zeven 
van de elf campussen worden deze faciliteiten geboden op de 
campus.

B Equipment
De basis laboratoriumapparatuur, zoals koel en vrieskas
ten, labtafels, perslucht, koolzuurgas is op elke campus ruim 
aanwezig. De aanwezigheid van meer specifieke apparatuur 
zoals electron microsopie, centrifuges, parallelle synthese ap
paratuur en nuclear magnetic resonance (NMR) apparatuur 
laat toch ook een redelijk groen beeld zien. Op basis van de 
selectie specifieke apparatuur, die in dit onderzoek is meege

Figuur 1. Bron: Buck Consultants International

Figuur 2. Overzicht van 11 campussen met een life sciences focus in een volwassen of groeifase

Pivot Park Screening Centre (PPSC )in Oss

Bron: www.pivotparkscreeningcentre.com

Bron: Buck Consultants International, 2015
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Tabel 1. Overzicht van open access research faciliteiten, apparatuur en gerelateerd services aanbod op 11 campussen

Bron: Buck Consultants International, 2015; op basis van schriftelijke input van de 11 betrokken campussen

nomen, lopen de campussen in Utrecht, Leiden, Amsterdam, 
Groningen en Geleen met hun aanbod voorop.  

C Services & Instituten
Ruim driekwart van de campussen biedt de verschillende 
services (zoals glass ware cleaning, autoclaving, afval ma
nagement), die meegenomen zijn in dit onderzoek, direct aan 
op de campus. Voor de resterende campussen zijn de meeste 
services wel binnen de stad aanwezig. Het valt op dat op Lei
den Bioscience Park, Brightlands Maastricht Health Campus, 
Mercator Science Park en Utrecht Science Park de belangrijk
ste kennisinstituten in de vorm van een universiteit, universi
tair medisch Centrum, HBO en onderzoeksinstituut aanwezig 
zijn op het terrein. Een dergelijke type kennisdrager ontbreekt 
evenwel op Pivot Park, maar in de early drug development 
fase, waar het park met haar faciliteiten zich voornamelijk op 
richt, hoeft dat geen probleem te zijn. Het Phase 1 Clinical 
Trial Center gevestigd op zowel het Leiden Bioscience Park 
als op het Mercator Science Park is weer uniek.

Wat bieden campussen in  
Nederland?
•  Als het gaat om het aanbod van openaccess onder

zoeksfaciliteiten ‘on site’ valt op dat dit bij Pivot 
Park Oss en Utrecht Science Park ronduit ruim is. 

•  Met haar screening center heeft het Pivot Park een 
unieke faciliteit op wereldschaal.

•  Leiden Bioscience Park en Zernike Science Park  
bieden ook een ruim palet aan faciliteiten. 

•  Het merendeel van de campussen heeft de benodig
de basis en specifieke apparatuur goed op orde. 

•  De samenwerking rondom open accessfacilitei
ten in Nijmegen tussen het Radboud ziekenhuis, 
Mercator Science park en Noviotech Campus is 
vastgelegd in ‘Radboud Research Facilities’. Om 
deze reden zijn de faciliteiten en apparatuur afwis
selend op de campus (onsite) dan wel elders in de 
stad (offsite) aanwezig. 

•  Eenzelfde samenwerking als in Nijmegen geldt in 
mindere mate voor de Groningse campussen. 

•  Wageningen en Amsterdam Science Park scoren 
lager als het gaat om services en instituten. Dit ligt 
waarschijnlijk ook aan hun specifieke onderzoeks
domeinen binnen de life sciences (nl. minder op 
drug development).

Dit artikel is geschreven door Drs. Nynke Draisma (se
nior adviseur) en Drs. René Buck (directeur) van Buck 
Consultants International. Een bedrijf dat zich bezig 
houdt met de ontwikkeling van concepten, uitvoering 
van marktverkenningen en haalbaarheidsstudies en 
het opstellen van marketing en businessplannen voor 
zowel Nederlandse als buitenlandse campussen/science 
parken. René Buck en Nynke Draisma hebben ruime 
ervaring met (internationale) huisvestingsvraagstukken 
voor wereldwijd opererende kleine en grote bedrijven 
die actief zijn in verschillende sectoren. Eveneens zijn 
zij direct betrokken geweest bij de onderzoeken die 
BCI heeft uitgevoerd voor het Ministerie van Econo
mische zaken betreffende het beeld van campussen 
in Nederland en bij diverse studies voor individuele 
campussen in binnen en buitenland. 

De toegang tot de faciliteiten: 
commercieel versus informeel
Voor life sciences bedrijven is de toegang tot faciliteiten be
langrijk voor de ontwikkeling van hun nieuwe producten. Een 
transparante organisatie, die de faciliteiten via één centrale 
toegang aanbiedt, helpt daar bij. Dit vraagt nauwe afstemming 
met en openheid van onderzoeksgroepen en denken in aantrek
kelijke verdienmodellen. De organisatie van open access on
derzoeksfaciliteiten is bij de diverse campussen verschillend 
georganiseerd. Bij een aantal campussen kunnen bedrijven 
bij één loket terecht (bv. Radboud Research Facilities, Pivot 
Park Facilities, Wageningen CatAgro, Enabling Technologies 
Brightlands campussen). Recent heeft de faculteit Wiskun
de en Natuurwetenschappen van de Leiden Universiteit een 
nieuwe website genaamd OARI (Open Access Research In
frastructure) gelanceerd, waarop ze haar apparatuur verhuurt 
aan bedrijven en professionele onderzoekers (zie figuur 3). Bij 
een aantal campussen is dit (nog) niet centraal georganiseerd. 
De toegang voor bedrijven tot deze faciliteiten loopt deels 
nog via de commerciële en deels via de informele route op 
campussen. Een geheel ander initiatief is, Lab for Rent die 
huurders en verhuurders van lab ruimte bij elkaar brengt, en 
op een slimme manier inspeelt op het toegankelijk maken van 
faciliteiten. Op deze site worden huurders en verhuurders van 
labruimten en R&D vastgoed samengebracht. Met als doel om 
bij te dragen aan innovatie en economische groei in de life
science sector en andere high tech sectoren (Zie het artikel op 
pagina 39 voor meer informatie.) 

Het zichtbaar en toegankelijk maken van onderzoeksinfra
structuur die met publieke middelen zijn bekostigd, biedt 
ook meerwaarde voor campussen en de daarop gevestigde 
kennisdragers. Naast een efficiënter gebruik van de apparaten 
levert het nieuwe samenwerkingsverbanden en nieuw (inter) 
nationaal talent op en versterkt het ondernemerschap. En past 
daarmee ook heel goed bij de Wetenschapsvisie 2025 van het 
kabinet waarin meer strategisch wordt ingezet op ‘open ac
cess’ van (grootschalige) onderzoeksfaciliteiten.

Figuur 3. Voorbeeld portal: Open Access Research Infrastruc-
ture (OARI) – Universiteit Leiden

Bron: http://oari.science.leidenuniv.nl/
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Organisations in Life Sciences, Chemistry, Food 
& Pharma are crucial for the improvement of 
our health, food and environment. Committed 
employees and new talent are essential for growth 
and innovation in these sectors.

With our products BCF Career Event, BCFjobs, BCF 
Career Guide and BCF Career we can help you to 
strengthen your employer brand and to recruit 
talent for your organisation.

Contact us for more information or download the 
participation brochure of 2016.

For Employer Branding 

and Talent Recruitment 

in Life Sciences, Chemistry, Food & Pharma 

For more information:
T: +31(0)35 623 0781
E: info@bcfcareerevent.nl and info@bc� obs.nl 
W: www.BCFcareerevent.nl and www.BCFjobs.nl

Download the brochure from:
www.bcfcareerevent.nl/brochure

JM BioConnect® QuattroMix is een nieuw uniek single-
use mix systeem waarmee vloeistof, eventueel in combinatie 
met poeder, door middel van een pomp gemixt wordt in 
plaats van door een roterend mechanisme. Dit maakt het 
mogelijk om gedurende het mix proces andere processen 
toe te voegen, bijvoorbeeld steriele filtratie.

Het grote voordeel voor de klant is dat er geen additionele 
mix apparatuur aangeschaft hoeft te worden, de klant heeft 
immers al een pomp nodig om de singleuse mix zak te vullen 
en te legen. Daarnaast heeft JM BioConnect® QuattroMix als 

JM BioConnect® QuattroMix

voordeel dat er geen (plastic) deeltjes in de mix zak gegene
reerd kunnen worden, omdat er gemixt wordt door middel van 
recirculatie in plaats van een roterend mechanisme.

Het unieke ontwerp van JM BioConnect® QuattroMix  
is een nieuwe stap in het ontwikkelen van complete single 
use processen zoals media bereiding, UF/DF (ultrafiltratie en 
diafiltratie) en virus inactivatie. Het is nu mogelijk om het 
proces in één compleet singleuse format aan te bieden, waar
door de klant het niet zelf bij elkaar hoeft te zoeken en moet 
integreren in zijn bestaande proces.

Leids innovatiecentrum 
gaat ondernemerschap 

in het onderwijs brengen.

Ondernemerschap krijgt een steeds belang-
rijkere rol in markt en samenleving. En als 
het aan de gemeente Leiden, de Hogeschool 
Leiden en de Universiteit Leiden ligt ook 
steeds meer in het onderwijs. Dit is niet zo-
zeer omdat iedereen een ondernemer moet 
worden, maar veeleer omdat deze tijd om 
goed ontwikkelde ondernemerschapscom-
petenties vraagt. Een goede professional 
houdt zich in een omgeving waarin techno-
logie en (economische) context zich in een 
hoog tempo ontwikkelen staande en, beter 
nog, weet die dynamiek optimaal te benut-
ten. Hoe haal je het maximale eruit, niet al-
leen als individu, maar ook als samenle-
ving?

Een nieuw Leids centrum voor ondernemer
schap en innovatie wordt hiervoor het brand
punt van de regio. Het doel van het centrum is 
om een fysieke ontmoetingsplaats te creëren 
voor innovatief talent in de regio. Hier krijgen 
ze de kans zich te ontwikkelen tot innovatieve 
en ondernemende mensen in een multidiscipli
naire omgeving. Onder één dak lopen straks 
studenten van verschillende faculteiten door 
elkaar naar colleges, workshops, trainingen, 
challenges, lunchlezingen en netwerkborrels. 
Hier komen ze in contact met bedrijven die ex
perimenten en prototypes bouwen, ontmoeten 
ze ondernemers, investeerders en coaches, on
derzoekers en docenten uit nieuwe vakgebie
den. Dit stimuleert het uitwisselen van innova
tieve ideeën en plannen en leidt tot cocreatie. 
Want de ervaring leert dat concentratie van 
studenten, docenten, ondernemers, bedrijven 
en investeerders leidt tot verhoogde output.

Het programma stuurt aan op ontmoeting, 
multidisciplinaire teams en veel uitwisseling 
met de buitenwereld  stad, regio, lokale on
dernemers en het (inter)nationale netwerk van 
ondernemerschapsonderwijs, incubators en 
innovatief bedrijfsleven. Hoewel het initiatief 
vanuit het onderwijs aangejaagd wordt zijn 
nietstudenten dan ook van harte welkom.Het 
centrum biedt daarom ook startende bedrij
ven een goede uitvalsbasis met o.a. flexdesks, 
vergaderruimtes, een experimenteerruimte, 
begeleiding op maat en een warm investeer
dersnetwerk. 
Het innovatiecentrum wil een brede uitstraling 
en aantrekkingskracht hebben, een bruisende 
community worden en letterlijk een clubhuis 
voor ondernemerschap zijn.
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Dit jaar heeft Bayer de transitie naar een 

gespecialiseerd Life Sciences bedrijf suc-

cesvol volbracht. De voormalige Material- 

Science-activiteiten werden naar de beurs 

gebracht en per 1 januari verdwijnt de 

holdingstructuur. Vanaf dan zal Bayer be-

staan uit drie divisies: Pharmaceuticals, 

Consumer Health en Crop Science. Een 

unieke omwenteling in de geschiedenis 

van een meer dan 150 jaar bestaand 

concern, ingegeven door een heldere 

toekomstvisie.

Bayer focust volledig op Life Sciences
Missie: Science For a Better Life

Het is één van de grootste, en met anderhalve eeuw tevens 
één van de oudste chemischfarmaceutische bedrijven ter we
reld: Bayer. Een organisatie met een rijke historie die continu 
proactief inspeelt op de nieuwe maatschappelijke uitdagingen 
en daar haar innovaties op richt.  Door de groeiende wereld
bevolking en de toenemende welvaart neemt de vraag naar 
voeding en gezondheidsproducten sterk toe. Die vraag staat 
centraal in de missie van Bayer: science for a better life. De 
afgelopen jaren zijn er binnen Bayer belangrijke veranderin
gen geweest waarmee de organisatie zich steeds sterker richt 
op Life Sciences. De focus kwam meer te liggen op Bayer 
HealthCare en Bayer CropScience. Bayer MaterialScience 
werd in oktober van dit jaar onder de naam Covestro naar de 
beurs gebracht om zo zijn vooraanstaande positie als chemie
becrijf te behouden en verder te versterken. Met deze strategie 
positioneert het bedrijf zich als toonaangevende speler op het 
gebied van gezondheid voor mens, dier en plant. 

Van chemiespeler naar Life Sciences 
specialist 
Jan Wisse is Corporate Communications Manager bij Bayer in 
Nederland. “Als bedrijf dat medische en agrarische Life Sci
ences combineert, bevindt Bayer zich in een unieke positie. 
Wij zijn vandaag de enige speler die de synergiën in onder
zoek naar de gezondheid van mens, dier en plant benut. En 
daar zit volgens mij heel wat potentieel. De eerste voorbeelden 
zijn inmiddels een feit. De Benelux is voor Bayer trouwens 
ook een belangrijke regio. Niet alleen omdat we hier erg veel 
bekendheid bij het grote publiek genieten, vooral als farma
ceut en van consumentenmerken zoals Rennie, Supradyn en 
Bepanthen. Daarnaast hebben we in Nederland en België een 
aantal locaties die van groot strategisch belang zijn voor de in
novatie van het bedrijf. Zo hebben we in Nederland de mondi
ale hoofdzetel voor alle groentzaadveredelingsactiviteiten en 
het Europese hoofdkantoor voor alle radiologieactiviteiten. In 
Gent hebben we één van de drie wereldwijde innovatiecentra 
voor plantenbiotechnologie. Een zeer dynamische omgeving 
in het hart van de Life Sciences sector.” 
 
Het proces richting Life Sciences was echter al veel eerder ge
start. De eerste grote stap werd in 2001 genomen met de over
name van agrarische speler Avantis CropScience. In een vol
gende fase werd een eerste deel van de chemiepoot afgestoten 
met de spinoff van Lanxess, vandaag een leading chemisch 
bedrijf in plastic, rubber en aanverwante producten. Vervol
gens nam Bayer in 2006 voor 17 miljard euro het Duitse far
mabedrijf Schering over. Onder de Nederlandse CEO Marijn 

Dekkers, die in oktober 2010 aantrad, is deze strategie verder 
doorgezet. Bayer kocht Merck’s consumer healthcare business 
voor 14.2 miljard dollar, terwijl de divisie Diabetes Care werd 
verkocht aan Panasonic Healthcare. En na deze historie van 
de overnames met grote getallen, ontstond het geheel nieuwe, 
gespecialiseerde Bayer, een onderneming die innovatieve pro

ducten ontwikkelt en vervaardigt die de gezondheid van mens, 
dier en plant bevorderen. Zoals CEO Marijn Dekkers recent 
liet weten “Only with true Life Science innovations will we 
be able to tackle the significant health care and agricultural 
challenges of the future.”

Gezondheid voor plant, dier en mens 
Dat Bayer gespecialiseerd is in de gezondheid van plant, mens 
en dier blijkt uit de brede portfolio. Vanaf 1 januari 2016 heeft 
het bedrijf voortaan drie divisies: Pharmaceuticals, Consumer 
Health en Crop Science. 
De divisie Pharmaceuticals ontwikkelt, maakt en verkoopt 
onder andere anticonceptiva, geneesmiddelen voor hart en 
vaatziekten en ter preventie en behandeling van tromboem
bolieën, alsmede therapieën voor verschillende vormen van 
pulmonale hypertensie. Het productportfolio omvat ook ge
neesmiddelen ter behandeling van multiple sclerose, hemofilie 
A,visusverslechtering ten gevolge van netvliesaandoeningen 
en kankertherapieën. Het huidige Medical Care zal ook onder 
de divisie Pharmaceuticals vallen. Dit onderdeel specialiseert 
in de ontwikkeling van producten voor beeldvormende tech
nieken zoals contrastmiddelen en vasculaire injectiesystemen. 
Om een idee te geven van de grootte van het bedrijf in Ne
derland: Bij Bayer Healthcare Medical Care (in Maastricht) 
werken meer dan 100 medewerkers aan verkoop, distributie 
en onderhoud van radiologieapparatuur. Bayer HealthCare 

Only with true Life Science 
innovations will we be able to tackle 

the significant health care and 
agricultural challenges of the future

Bayer in cijfers
In het boekjaar 2014 telde Bayer ongeveer 118.900 
medewerkers en bedroeg de omzet 42,2 miljard euro. 
De investeringen bedroegen 2,5 miljard euro en de 
R&Duitgaven 3,6 miljard euro. Deze cijfers bevatten 
die van de hoogwaardige polymeren business, die on
der de naam Covestro op de beurs is gebracht. 

Bayer is al meer dan 100 jaar stevig verankerd in de 
Benelux. Bayer HealthCare heeft vestigingen in Mijd
recht,  Maastricht en Diegem, De laboratoria op het 
gebied van plantenbiotechnologie en verdeling staan 
in Gent en Nunhem. In totaal werken er meer dan 
1800 mensen in de Benelux. 

Medical Care is wereldwijd sectorleider op het 
gebied van radiologie (contrastmedia, appara
tuur, informatica).
De divisie Consumer Health neemt wereldwijd 
een toonaangevende positie in op het gebied 
van receptvrije geneesmiddelen en voedings
supplementen: vitamines, pijnstillers, maag
zuurpreparaten, middelen tegen hoest en 
verkoudheid en huidverzorging. “Vanuit Mijd
recht, waar ik ook werkzaam ben, werken ruim 
300 medewerkers voor de divisies HealthCare 
en CropScience, met name op het gebied van 
marketing, verkoop, klantenservices, registratie 
en ondersteunende diensten, “ aldus Jan Wisse.

De divisie  CropScience neemt wereldwijd een 
toonaangevende positie in op het gebied van de 
ontwikkelingen van innovatieve gewasbescher
mingsmiddelen en zaden. Animal Health staat 
bekend als een betrouwbare partner in de die

rengeneeskunde. Het productassortiment bevat antiinfectiva, 
geneesmiddelen, antiparasitaire middelen en verzorgingspro
ducten voor huisdieren en dieren in de veehouderij.
In het Nederlandse Nunhem staat de mondiale hoofdvestiging 
van  Bayer CropScience Vegetable Seeds. Vanuit deze loca
tie vinden alle groentenzaadveredelingsactiviteiten van Bayer 
plaats. Op het terrein zijn R&Dlaboratoria, kassen en kan
toorruimten gevestigd. ‘Volgend jaar is het precies 100 jaar 
geleden dat de zaadveredelingsactiviteiten in Nunhem begon
nen, ‘zegt  Jan Wisse. ‘Het is een heel succesvol onderdeel 
dat sterk groeit. Dat was een prima uitgangspunt voor een 
nieuw, modern gebouw dat  onder architectuur is gebouwd en 
uitstekend past op het terrein waar ook een aantal historische 
gebouwen staan. Inmiddels werken er meer dan 550 werkne
mers op het gebied van onderzoek, veredeling en productie 
van groentezaden. In Nederland behoort Bayer CropScience 
Vegetable Seeds met een mondiaal onderzoeksbudget van 73 
miljoen euro tot de top als het gaat om investeringen in R&D, 
en is daarmee één van de leidende bedrijven op het gebied van 
innovatie. Het bedrijf heeft ambitieuze groeidoelstellingen, 
onder meer met uitbreidingsplan GreenEx, waarbij de bouw 
van een extra kassencomplex is voorzien.’

Voor meer informatie: www.bayer.nl

Jan Wisse
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past. De verhuizing van het bedrijf staat geplanned voor de 
tweede helft van december 2015 en voor de kerst zal het be
drijf alweer op volle sterkte draaien. In het nieuwe pand kan 
Batavia flink doorgroeien. Naast dat het bedrijf meer vierkante 
meters heeft voor bestaande diensten, zoals stabiele CHO cel 
lijn generatie, productie proces ontwikkeling, proces ontwik
keling voor zuivering en nieuwe testen, zijn er ook separate 
“highcontainment” suites gebouwd voor de ontwikkeling van 
nieuwe gentherapie vectoren en virale vaccines. Daarnaast 
heeft het management besloten meer ruimte beschikbaar te 
maken voor het ondersteunen van klantaanvragen op het ge
bied van microbiële fermentatie processen.

Tot slot vragen we de heer Havenga wat er ondanks al deze 
successen toch beter kan en de topman van Batavia Biosci
ences aarzelt geen seconde: “We zijn een Nederlands bedrijf, 
gevestigd in het hart van het Bioscience Park te Leiden maar 
helaas doen we erg weinig met of voor de life sciences in
dustrie en geweldige Universiteiten die dit land rijk is. Ik zou 
graag zien dat we beter de aansluiting zouden weten te vinden 
met deze partijen want we hebben elkaar een hoop te bieden”.

Meer weten over Batavia Biosciences? Bezoek de website 
www.bataviabiosciences.com

Batavia Biosciences is in vijf jaar tijd  

gegroeid van een kleine start-up naar een 

bedrijf met meer dan 80 medewerkers en 

een solide laboratorium infrastructuur in 

zowel Nederland (Leiden) als Amerika 

(Boston). De omzet van dit bedrijf groeide 

in deze periode met meer dan een factor 

10. De snelle groei wordt gerealiseerd 

doordat Batavia Biosciences succesvol  

de ontwikkeling van vooruitstrevende 

technologiën voor het produceren van 

biopharmaceutische medicijnen combi-

neerd met het uitvoeren van opdrachten 

voor derden. Met klanten in Azie, Afrika,  

Europa, en Amerika is het bedrijf inter- 

nationaal inmiddels zeer bekend. 

Batavia Biosciences
GEWELDIG in innovatie, STERK in groei

De snelle bedrijfsgroei blijft niet onopgemerkt. Zo zijn er 
de afgelopen jaren meerdere prestigieuze prijzen gewonnen 
zoals FD gazellen (o.a. ABN AMRO), High growth Awards 
(o.a. Grant Thornton) en Management Awards (o.a. Ernst & 
Young). In 2015 zal Batavia Biosciences Nederland optreden 
als “Dutch National Champion” in de prestigieuze internatio
nale “European Business Awards” competitie. Batavia Biosci
ences was 1 van de 32.000 bedrijven die werden beoordeeld 
door een comité van Europese business leiders, academici en 
vertegenwoordigers van de media en de politiek. De titel “Na
tional Champion” is Batavia toegekend op basis van bedrijfs
strategie, financiële degelijkheid en buitengewone prestaties.

Wat is de motor achter de sterke  
bedrijfsgroei? 
Menzo Havenga (oprichter en CEO) verteld; “het vermogen 
om praktische oplossingen te bedenken voor de veelal com
plexe product ontwikkeling vraagstukken waarmee onze klan
ten worstelen, gecombineerd met onze unieke technologieën 
staan ongetwijfeld centraal”. Chris Yallop (medeoprichter & 
CSO) vult aan; “Onze STEP en SCOUT technologie heeft 
zich inmiddels dik bewezen als het gaat om het realiseren 
van significante kosten besparingen bij het ontwikkelen van 
biologische medicijnen. Ze vormen nu het hart van verreweg 
de meeste programma’s die we uitvoeren in onze R&D orga
nisatie”. Waar STEP technologie stabiele zoogdier cel lijnen 
levert met tenminste tien maal meer product per cel, levert de 
SCOUT technologie enorme kosten besparingen in het ont
wikkelen van schaalbare, robuuste productie processen.

Batavia Biosciences heeft nog veel meer innovatieve program
ma’s in de pijplijn. Zo werkt het bedrijf samen met haar Ame
rikaanse partners zoals o.a. DOD (Department of Defense), 
NIH (National institutes of Health), Harvard Medical School 
en BMGF (Bill & Melinda Gates Foundation) aan technolo
giën die de mantra van het bedrijf ondersteunen waar het gaat 
om biologische medicijn ontwikkeling; “sneller – goedkoper 
– robuuster”. Volgens Chris Yallop: “De ontwikkeling van 
nieuwe technologie is voor Batavia van cruciaal belang om te 

borgen dat we niet alleen vandaag maar ook morgen voorop
lopen in de markt”.

De ideeën voor nieuwe technologie ontspruiten spontaan uit 
de ervaren R&D organisatie die Batavia heeft weten te bou
wen in de afgelopen 5 jaar. Van Mirjam Bollema, hoofd HR, 
vernemen wij dat 31% van de R&D staf een PhD graad heeft, 
nog eens 20% een universitaire graad en het gemiddeld aantal 
jaren ervaring in de biologische medicijnen industrie bedraagt 
maar liefst 14.2 jaar. “Met een dergelijk ervaren organisatie 
zijn de uitdagingen bekend en dus de oplossingen voorhan
den”, aldus Mirjam.

Toekomst
Wat betreft de toekomst ligt de lat hoog. “met de brede in
zet van onze nieuwe technologien en een grotere footprint in 
Amerika en Azie kan Batavia Biosciences binnen de komende 
tien jaar met 50 miljoen Euro omzet behoren tot de top 50 
bedrijven wereldwijd in biologische medicijn ontwikkeling”, 
zegt Vincent Franssen (Commercieel Directeur; Europa & 
Azie).

Om de verwachtte toekomstige bedrijfsgroei te kunnen faci
literen heeft het managment in 2014 veel geïnvesteerd in het 
bouwen van “Track & Trace” systemen. Zo werden begin 
2015 volledig nieuwe, schaalbare systemen geïmplementeerd 
voor onder andere financiële boekhouding, R&D capaciteit 
planning, contracten beheer, voorraad beheer, en project ma
nagement. Fija Lagerwerf, Hoofd R&D, “Ik ben blij dat we 
dit allemaal in relatief korte tijd goed op de rails hebben gezet 
want we kunnen ons nu concentreren op de volgende uitda
ging waar we voor staan”. Hier doelt Fija op de bedrijfsver
huizing naar “Beagle II”, aan de Zernikedreef 15, Bioscience 
Park Leiden. 

Nieuw pand
De “Beagle II” is een nieuw gebouw dat eind Oktober werd 
opgeleverd en Batavia Biosciences heeft de laatste ontwikke
lingen op het gebied van laboratorium infrastructuur toege

V.l.n.r. Mirjam Bollema, Vincent Franssen, Fija Lagerwerf, Menzo Havenga, Chris Yallop
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‘Kijk ik naar de afgelopen vijf jaar, dan zie ik in deze markt 
veel goeds, maar ook zaken die verbeterd kunnen worden. Om 
te beginnen met de positieve kant: het is geweldig dat het aan
tal Bio Science Parken in Nederland stijgt. Dat draagt bij aan 
het verwezenlijken van de ambities, ‘aldus de Senior Relatie
manager die een indrukwekkende Life Science & Health por
tefeuille bouwde onder meer in het Leidse Sciencepark, maar 
ook wel bij andere Nederlandse TU’s en Academische zieken
huizen komt. ‘De sterke lokale clusters hebben elk een eigen 
focus en opereren mondiaal. Clustering van kennis maakt de 
parken interessanter als vestigingsplaats voor (inter)nationale 
bedrijven. Dit komt de werkgelegenheid in de sector ten goede 
en versnelt ontwikkelprocessen. Maar om blijvend tot de we
reldwijde top te behoren, moet nog aan een aantal voorwaar
den worden voldaan, waaronder een consistent overheidsbe
leid, verstrekken van risk kapitaal en hedging van startup 
risico. Maar ook het intensiveren van kennisoverdracht tussen 
clusters en regio’s en de synchronisatie van onderzoek door 
Universiteiten met vraag uit de business zijn van belang. Ver
der zien wij als ABN AMRO enorm veel toekomstperspectief 
in de oprichting van een centraal orgaan dat door het opzetten 
van een fonds de brug slaat tussen vraag een aanbod van seed 
investeringen. We denken daarbij aan een Nederlands Instituut 
Biotechnologie, de Nederlandse tegenhanger van het zeer suc
cesvolle Vlaamse Instituut Biotechnologie.’

Interesse om te investeren in deze markt is er volgens Richard 
Nieuwenhuizen genoeg. ‘Vanuit de publieke markt ontstaan 
initiatieven die expertise in potentiebeoordeling van Life Sci
ences bedrijven bundelen. Ook ontstaat funding door middel 
van landelijke fondsen. Ook vanuit de private markt is veel 
interesse. LSP heeft het Health Economics Fund opgezet. Dit 
fonds heeft een initiële investering ontvangen van Achmea van 
EUR 50 miljoen, naast investeringen van Menzis, grote fami
liefondsen en andere (semi) institutionele investeerders.’

Een eerste punt dat echter aangepakt moet worden om de in
ternationale toppositie te bereiken en te behouden, is volgens 
Richard het tegengaan van de huidige versnippering waardoor 
veel initiatieven, kennis en expertise verloren gaat. ‘De op
richting van zo’n Instituut Biotechnologie zou heel mooi zijn, 
maar ook op andere wijze kunnen private en publieke krachten 
gebundeld worden.’ Dat is volgens de senior relatiemanager 
inmiddels wel zeer noodzakelijk, want: ‘Ik zie meer Neder
landse partijen naar het buitenland gaan, dan buitenlandse hier 

komen. ;Zeker ook wat betreft een beursgang. Er zijn Leidse 
partijen die op de Nasdaq geld hebben opgehaald. Maar welke 
partijen ondernemen nu daadwerkelijk een beursgang in Ne
derland?’

Groeibriljant
Als absolute briljant voor de komende jaren ziet Richard de 
groei van de (digitale) medische technologie. ‘Philips heeft de 
afdeling Medische Technologie apart gezet. Dit is een sector 
waarin volgens Philips enorme groeimogelijkheden zijn. En 
als we bijvoorbeeld kijken naar de markt van healthapps dan 
zouden volgens PWC Amerikanen USD 13.6 mrd per jaar wil
len uitgeven aan dergelijke apps. Dit enorme potentieel wordt 
aangeboord door verschillende ontwikkelaars van medische 
apps, waarvan er nu al 130.000 beschikbaar zijn in de AppSto
re van Apple, en er wekelijks talloze bij komen. Deze revolutie 
zal tot gevolg hebben dat de consument steeds meer zelfdiag
nostiek zal toepassen via verschillende informatie applicaties, 
en technologieën zoals gezondheidsmeters. Startup Health 
heeft de afgelopen 2 jaar meer dan 3 mrd geïnvesteerd in 446 
startups in onder andere Big Data, en dit zal de komende jaren 
veel meer worden.’ Ook medische technologie op het gebied 
van ziektepreventie of langer zelfstandig blijven (domotica) 
heeft volgens Richard een gouden toekomst.

Grote vraag naar hoogwaardig  
vastgoed
Deze ontwikkelingen hebben, zo geeft de Senior Relatiemana
ger aan, vooral op de bioscience parken geleid naar een grote 
vraag naar hoogwaardig vastgoed en labruimte. Als ABN 
AMRO bedienen we bedrijven met de financiering van vast
goed via onze afdeling real estate. Bedrijven die produceren, 
financieren we door middel van werkkapitaal. Eén van onze 
belangrijke taken daarbij is om partijen bij elkaar brengen.’

‘Richten we de focus op het Leiden Bio Science Park, dan 
heeft dit park ondertussen meer dan 85 toegewijde medische 
life science bedrijven en instellingen. Eén van de wensen van
uit deze bedrijven was een trainingsfaciliteit voor mensen die 
gaan werken in de biotechnologie en de farmacie. ABN 
AMRO heeft een deel van de bouw van deze trainingsfaciliteit 
gefinancierd. De sterke groei van de sector vraagt om een lo
ket waar ondernemers uit de Life Science & Health sector al
tijd terecht kunnen voor advies op het gebied van financieren.’

ABN AMRO LIFE SCIENCE & HEALTH
‘Medische technologie groeibriljant voor de toekomst’

Vergrijzing. Toename van bepaalde ziekten. Zorgkosten die gereduceerd moeten worden.  

Medische innovaties. Ze zijn onder meer verantwoordelijk voor de groei van de Nederlandse 

Life Sciences markt die ook internationaal aan de weg timmert. Vanuit ABN AMRO is ook veel 

aandacht voor Life Sciences. Dat heeft onder meer geleid tot de financiering van de trainings-

faciliteit in het Leiden Bio Science Park. Richard Nieuwenhuizen, Senior Relatiemanager binnen 

ABN AMRO’s Life Science & Health, die onder meer sterke banden onderhoudt met Leiden Bio 

Science Park, geeft zijn helikopterview over deze uitdagende markt.

We hopen op de oprichting van een 
Nederlands Instituut Biotechnologie, 
de Nederlandse tegenhanger van het 
zeer succesvolle Vlaamse Instituut 

Biotechnologie

Voor meer informatie:
Life Siences & Health
Richard Nieuwenhuizen 0683641553
Frans Van der Ende 0651702304
Matthijs Van den Heuvel 0630280502

De Biotech Training Facility (2000 m² BVO) een drie  
verdiepingen tellend “state of the art” trainingscentrum  
wordt in januari 2016 in gebruik genomen.
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Biomedica, de Europese biowetenschapstop, viert in 2016 
zijn tiende editie. Bedrijven en organisaties presenteren 
jaarlijks hun innovaties en nieuwste resultaten aan  
internationale wetenschappers, onderzoekers, medisch 
specialisten, vertegenwoordigers van gezondheidscentra, 
bedrijfsleiders in de gezondheidszorg, investeerders, poli-
tici en officiële functionarissen. Eminente internationale 
gastsprekers houden lezingen over actuele trends, gevolgd 
door discussies waarin verschillende partijen antwoorden 
formuleren op de uitdagingen in de gezondheidssector. 
Biomedica sitmuleert interactie tussen betrokkenen in  
verschillende vakgebieden met als doel nieuwe mogelijk-

Biomedica 2016 - Life Sciences Summit in de Euregio staat garant  
voor inspirerende discussies over de biowetenschappen

heden en oplossingen in actieplannen om te zetten en daar-
bij ook ondernemerschap en wetgeving in de gezondheids-
zorg beter op elkaar af te stemmen.

In interdisciplinaire rondetafelbijeenkomsten (iSessions)  
delen patienten, medisch specialisten, wetenschappers,  
gediplomeerde verpleegkundigen, kenners van de branche en 
beleidsmakers hun ervaringen en kennis. Thema´s uit de  
BIOTECH/PHARMA en MED/CARE zoals logistiek,  
medicijnen, diagnostiek, zorg,  bioprocessing en medische  
apparatuur worden in hun geheel belicht.

Op deze top zijn al veel vruchbare contacten tot stand  
gekomen, toekomstige zakenpartners hebben elkaar hier  
ontdekt, ook dankzij de “matchmaking”, korte presentaties 
(pitches) of posterpresentaties. Dit netwerkevenement werkt 
efficiënt en trekt ook veel studenten aan die op de hoogte  
willen blijven van de nieuwste ontwikkelingen.

Biomedica Summit stimuleert economische activiteiten in  
de Life Sciences en helpt patiënten met innovatie om een  
beter leven te leiden. Op 3031 mei 2016 vindt de volgende 
Biomedica Summit plaats in Aken, een inspirerende top waar 
de gezondheidszorg nieuwe wegen vindt. Voor meer  

informatie kunt u emailen naar  
biomedicasummit@tema.de.  

Biomedica Summit 2016 richt zich  
vooral op thema’s uit de BIOTECH/
PHARMA en MED/CARE, met name op 
innovaties op het gebied van logistiek, 
medicijnen, diagnostiek, zorg, bio 
processing en medische apparatuur. De 
top wordt gesteund door belangrijke  
organisaties en bedrijven, zoals de  
platinum sponsor Philips GmbH. 
Meer informatie vindt u op 
www.biomedicasummit.com

Hercules krijgt €3,5 

miljoen subsidie 

Hercules Pharmceuticals krijgt € 3,5 
miljoen EUROSTARS subsidie voor 
de ontwikkeling van nieuw medicijn 
tegen triple-negative borstkanker

Per november maakte het Amsterdam
se Hercules Pharmaceuticals bekend 
een EUROSTARS subsidie van € 3,5 
miljoen te hebben ontvangen voor haar 
verst gevorderde kandidaatmedicijn 
CB7993113 tegen triplenegatieve borst
kanker. Hiertegen is tot op heden nog 
geen behandeling mogelijk. De Eurostars 
subsidie stelt Hercules in staat om het 
niettoxische gerichte kankermedicijn 
door de preklinische fase te loodsen. De 
ontwikkeling wordt uitgevoerd in een 
consortium van gespecialiseerde bio
techbedrijven en in samenwerking met 
onderzoekers van Boston University. 

Hercules Pharmaceuticals werd opge
richt in 2013 voor de verdere ontwik
keling van de uitvinging van profes
sor Sherr, een internationaal vermaard 
opinieleider op het gebied van kanker 
en verbonden aan Boston Unitversity. 
Hercules is gevestigd in Nederland en 
wordt door geleid door een Nederlands 
managementteam met wetenschappelijke 
ondersteuning van professor Sherr. 

Voor meer informatie kijk op 
www.herculespharma.nl
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Hein van der Pasch van Mercator Incubator Nijmegen: “Het 
Nijmeegs ecosysteem voor sciencetobusiness wordt comple
ter. Organisaties en personen zijn al met elkaar verbonden op 
beide iLABlocaties waar het gaat om zaken als kennistransfer,  
valorisatie, vastgoedbeheer, incubatorfaciliteiten, business de
velopment, ondernemersnetwerken en marketing & acquisi
tie. Samen met Radboud Innovation en de Topsector Chemie 
groeit dit netwerk verder in de komende jaren en worden beide 
locaties van ILab Nijmegen intensiever benut voor meer inno
vaties en jonge hightech bedrijven”.

- leod ederb ed nav ednaagtiU .nedehkjilegomsgnitsevsiuh etnasseretni tdeib kraP ecneicS & ygolonhceT rotacreM teH
 .nevjirdeb eretorg ne sreieorgrood sla negnimenredno ednetrats lewoz roov etmiur re si nevjirdeb eveisnetni sinnek peorg

Dit betekent dat kantoorruimte gehuurd kan worden in units variërend van 25 m2 tot enkele hele verdiepingen.

 ecivres -lluf nee ni sretrats roov ke fiiceps nedoirepruuh etrok raan hciz tlaatrev lesnigeb-’tuo ysae-ni ysae‘ edreetnaheg teH
kantooromgeving. Mercator biedt binnen haar concept meer dan alleen het kantooroppervlak. De faciliteiten voor jonge 

 tem krap nee nad si reem rotacreM tad nekam tietisrevinu ed raan nenjil ed ne gnikrewnemas egnilredno nuh ,nevjirdeb 
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Bedrijfsruimte op hoog niveau

Kennis, bedrijvigheid en innovaties komen samen op de Novio Tech Campus in Nijmegen. De campus biedt 
10.000m² aan state-of-the-art onderzoeksinfrastructuur en huisvesting voor ondernemers en onderzoekers in  
de Life Sciences, Health en High Tech sector.

 “Kennis delen om te groeien. Waar innovaties werken!”
Dit is de achterliggende filosofie van de samenwerking tussen NXP Semiconductors, de gemeente Nijmegen, de provincie 
Gelderland, Kadans Biofacilities en SMB Life Sciences bij de realisatie van Novio Tech Campus.
Novio Tech Campus is voorzien van geavanceerde laboratoria (ML 1, 2, 3), flexlabs die voor een bepaalde periode te huur zijn, 
cleanrooms, het NXP-testlaboratorium en hoogwaardige bedrijfsstoffen. Ook zijn er kantoren, vergaderzalen en een moderne 
meet & greet-ruimte met alle noodzakelijke support en services. De campusorganisatie en SMB Life Sciences bieden tevens  
facility sharing, toegang tot (inter)nationale netwerken van bedrijven en universiteiten en begeleiden jonge bedrijven naar  
professioneel ondernemerschap.

Novio Tech Campus 
for Life Sciences & High Tech Innovation

Meer informatie: www.noviotechcampus.com

Mercator_1_2014.indd   32 23-05-14   13:05

iLAB Nijmegen: twee complementaire InnovationLabs

Novio Tech Campus 
John Schalken, programmadirecteur SMB Life Sciences

T 024  3092402 
E john.schalken@radboudumc.nl

websites 
www.smblifesciences.nl 
www.noviotechcampus.com

Radboud Campus
Jan Willem Dijk, manager Valorisatie & Innovatie, faculteit 
Natuurwetenschappen, Wiskunde & Informatica Radboud 
Universiteit 
T  06 21 52 15 94
E j.dijk@science.ru.nl

Websites
www.ru.nl/fnwi
www.ru.nl/mercator

Foto: fotowerkt.nl

Chemie& Life Sciences, Health & ICT, High Tech  
Systemen & Materialen zijn belangrijke innovatiethema’s.  
Nijmegen beschikt sinds kort over twee InnovationLabs: 
één in het gebouw Mercator 3 op de campus van de  
Radboud Universiteit en één in gebouw M op Novio Tech 
Campus. Beide InnovationLabs vormen samen ILab  
Nijmegen en zijn een initiatief van de Topsector Chemie 
om innovaties en jonge hightech bedrijven te bevorderen 
samen met kennisinstellingen en R&D-intensieve bedrijven. 

Cross over en doorgroei
Inmiddels ligt er een netwerk van InnovationLabs in Neder
land. In 2009 werd op de Radboud Campus het eerste iLAB 
in Nederland geopend. Samen met Novio Tech Campus vor
men zij nu iLAB Nijmegen. “Op Novio Tech Campus zetten 
we vooral in op het realiseren van crossoverprojecten”, zegt 
directeur Rikus Wolbers. “Enerzijds tussen high tech & life 
sciences en anderzijds tussen chemie & life sciences”. Jan 
Willem Dijk van de Radboud Universiteit vult aan: “ILab Nij
megen op de Radboud Campus focust op bedrijven die starten 
en groeien in Mercator 3 na te zijn ontstaan vanuit de weten
schappelijke kennis en onderzoeksfaciliteiten van de universi
teit en het Radboudumc.”

Ondersteuning ondernemerschap
Het iLAB op Novio Tech Campus is een verdere uitbreiding, 
een groeilocatie. “We zien hier ook ruimte voor bedrijven 
die vernieuwende toepassingen kunnen ontwikkelen”, ver
volgt Wolbers, “Ze komen terecht in een ‘business omgeving’ 
waar ruimte is voor zowel academische als nietacademische 
bedrijven”.  Via SMB Life Sciences, 100% dochter van het 
Radboudumc, kunnen jonge bedrijven niet alleen voordelig 
huisvesting en (flex)laboratoria huren en gebruik maken van 
een equipmentpool, ook kunnen zij advies krijgen om een 

professionele organisatie op te tuigen. “Onze infrastructuur, 
expertise, maar ook onze netwerken en samenwerking met 
Radboud Research Facilities en Radboudumc Technology  
Centers helpen start ups op weg en versnellen hun groei
mogelijkheden”, aldus John Schalken van SMB Life Sciences.

Science to business
In Mercator 3 blijft het iLAB als incubatorlocatie nauw ver
bonden met wetenschap, research faciliteiten en business sup
port, zoals dat de afgelopen jaren is gegroeid. 

Contact iLAB Nijmegen
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Immuuntherapie voor behandeling kanker

believe in tomorrow.

live for today.
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Actelion is een biofarmaceutisch bedrijf dat zich actief inzet voor patiënten met pulmonale arteriële hypertensie (PAH) door  
zich te richten op het verbeteren van zorgconcepten. PAH is een progressief dodelijke aandoening en patiënten met PAH hebben  
een betere prognose als ze vroeg worden gediagnosticieerd. Actelion ontwikkelt daarvoor apps zoals Echo Assist en DETECT,  
die bijdragen aan het vroeg diagnosticeren van PAH-patiënten. Daarnaast investeert Actelion continu in de ontwikkeling van 
innovatieve medicijnen.
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Sanquin-onderzoekers hebben een veelbelovende nieuwe 
manier ontdekt om kankercellen te bestrijden door het sti-
muleren van het eigen afweersysteem. Op termijn zou dit 
kunnen leiden tot een nieuw geneesmiddel tegen kanker en 
een betere behandeling van kankerpatiënten.

Immuuntherapie is een behandelmethode voor kanker waarbij 
het eigen afweersysteem van een patiënt wordt versterkt en 
gemanipuleerd zodat het zelf de kankercellen bestrijdt. De 
vorm van immuuntherapie die momenteel het meest wordt 

toegepast maakt gebruik van monoklonale antistoffen. Deze 
antistoffen zorgen ervoor dat kankercellen door het immuuns
syteem kunnen worden herkend en vervolgens worden vernie
tigd. Echter, deze kanker therapeutische antistoffen zijn onvol
doende effectief gebleken om bij patienten toe te passen 
zonder dat daarnaast ook nog conventionele chemotherapeuti
ca moeten worden toegediend. Dergelijke chemotherapie is 
agressief en geeft veel bijwerkingen. De vraag rees waarom de 
huidige immuuntherapeutische antistoffen tegen kanker zo 
weinig effectief zijn.

Onderzoekers van Sanquin ontdekten een aantal opvallende 
eiwitten die te maken zouden kunnen hebben met het beperkte 

effect bij de immuuntherapie. Verder  
onderzoek maakte duidelijk dat deze  
eiwitten inderdaad functioneerden als 
een remop de afweer tegen kanker.  
Onderzoekers ontdekten echter niet  
alleen hoe het remsysteemwerkt, ze  
ontwikkelden ook een methode om de 
rem weg te nemen.

Op basis van dit concept heeft Sanquin 
inmiddels een patent toegewezen  
gekregen. In samenwerking met een  
externe partner wordt nu een product 
ontwikkeld om immuuntherapie in  
kankerpatienten te verbeteren. Door een 
goed werkende immuuntherapie kan een 
belastende behandeling met chemo 
therapie uiteindelijk overbodig worden.

V.O. opent vestiging 

in Amsterdam 

Amsterdam is een hotspot voor innova
tie. De stad staat in de top vijf van meest 
innovatieve steden ter wereld en trekt 
steeds meer buitenlandse bedrijven aan. 
Reden voor V.O. Patents & Trademarks 
om hier een nieuw kantoor te openen. 
Daarmee heeft V.O. tien vestigingen in 
Nederland, België en Duitsland.
 
Het nieuwe kantoor van V.O. is geves
tigd in het centrum van Amsterdam 
aan de Weteringschans 28, op steen
worp afstand van het Rijksmuseum. 
V.O. komt daardoor nog dichter bij het 
groeiend aantal klanten in deze regio te 
zitten. Op de vestiging werken zeven 
octrooigemachtigden, waarmee alle 
vakgebieden  Chemie, Life Sciences, 
Elektrotechniek, Mechanica en Fysica  
vertegenwoordigd zijn. De klant kan op 
de vestiging terecht voor het volledige 
dienstenpakket van octrooien, merken, 
modellen en juridisch advies.
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Aangekomen bij het voormalige Organon bolwerk in Oss 
scheidt alleen de beveiliging de bezoeker van het Pivot 
Parkterrein waar binnen enkele jaren een volwaardig lifesci
encepark uit de grond is gestampt. Maar ook die horde zal 
binnenkort wegvallen als het aan Mirjam Mol, directeur van 
Pivot Park ligt. ‘Als spinout van MSD vallen we nu nog onder 
de strenge beveiligingseisen van dit bedrijf, maar voor ons is 
dat niveau van beveiliging helemaal niet nodig.’ Met de defini
tieve ‘disentanglment’ zal de campus zich vanaf januari 2016 
losmaken van de reus die het park mogelijk maakte door faci
liteiten van een complete Pharma Research & Development 
site ter beschikking te stellen. 

Open toegang
Mirjam Mol kan de veranderingen die op stapel staan heel 
goed samenvatten. Na het tekenen van de intentieovereen
komst in september 2014 zijn er al vele stappen gemaakt op 
weg naar een open campus. De grond is overgedragen aan de 
gemeente Oss, de nieuwe milieuvergunning is aangevraagd en 
de ontvlechting van MSD wordt zichtbaar. ‘Het park zal een 
veel opener karakter krijgen. Dat bereiken we door een eigen 
ingang te maken, de hekken rondom het terrein van het park 
open te zetten, veel groen aan te leggen en de sloop van een 
aantal verouderde gebouwen.’ 

Op een artist impression is te zien dat het Pivot Park na deze 
transformatie compleet gescheiden zal zijn van mede initia
tiefnemer MSD. ‘We profiteren nog steeds van de infrastruc
tuur en de unieke technologieën, die we van MSD hebben ge
kregen, maar zijn nu volwassen genoeg om een eigen 
infrastructuur en ecosysteem op te bouwen. Behalve de ‘open 
access’ faciliteiten en de services die wij leveren aan de bedrij
ven die hier gehuisvest zijn, organiseren we bijvoorbeeld re
gelmatig een Innovation Café met interessante sprekers, heb
ben we een eigen nieuwsbrief en website en ontmoeten we 
elkaar ook tijdens borrels, barbeques en praatjes. Bovendien 

mikken we er voor de toekomst op meer samen te gaan werken 
met scholen en universiteiten om jong talent hierheen te halen.

Pivot Park Screening Centre
Het Pivot Park Screening Centre is voor het Pivot Park een 
belangrijke erfenis van MSD. ‘Daarmee maken we onder 
meer het verschil met andere campussen. We beschikken over 
een robot die maar liefst 300.000 stoffen per dag kan testen en 
hebben een stoffenbibliotheek van 230.000 stoffen. Het grote 
voordeel van de robot is dat het proces volledig geautomati
seerd is en dus reproduceerbaar. En, zeer belangrijk, we heb
ben de kennis in huis om met deze apparatuur te werken.’ Het 
Pivot Park Screening Centre maakt deel uit van de European 
Lead Factory. Een publiekprivaat partnership voor het bevor
deren van preklinisch onderzoek naar nieuwe geneesmidde
len. Pivot Park neemt in dit project de publieke screens, op 
targets aangeleverd door (inter)nationale kennisinstellingen 
en/of MKB, voor haar rekening. ‘Daarnaast werken we samen 
met vele Nederlandse kennisinstellingen waaronder het Ne
derlands Kanker Instituut, Universiteit Leiden en de Radbou
duniversiteit, om meer waarde te creëren rondom ideeën die in 
de universiteit ontstaan voor het behandelen van belangrijke 
ziektes. Mede door de inzet van het screeningcenter vertalen 
we het idee in een medicijn. Ook werken we in opdracht van 
grote farmabedrijven en staat een deel van onze apparatuur ter 
beschikking voor onderzoek van bedrijven die op Pivot Park 
zijn gevestigd.‘

Pilot Plants
Het grote voordeel van onze faciliteiten is dat we niet alleen 
beschikken over volledig ingerichte farmacologische en che
mische laboratoria maar ook een ‘open access’ voor appara
tuur in het screeningcenter en NMR onderzoek bieden. Daar
naast zijn er op Pivot Park twee pilot (GMP) plants waarvan er 
één gespecialiseerd is in R&D productie van actieve ingredi
enten, nanomedicijnen en liposomen. De andere is meer toe
gespitst op de productie van klinische proefmaterialen en ste
riele (fill/finish) productie voor medicijnen die op de markt 
zijn.’ 

Dat de unieke faciliteiten een belangrijke spil vormen in de 
innovatieve activiteiten die Pivot Park ontwikkelt, kan de be
vlogen directrice direct beamen. Met een achtergrond in Rese
arch & Development, zag ze haar werk voor MSD in enkele 
jaren tijd flink veranderen. ‘Toen de Research afdeling van 
MSD vertrok, ging mijn werk naar Amerika en had ik de keu
ze om mee te gaan, of bij MSD leiding te geven aan een nieuw 
op te richten Development Centre. Toen dat ook weg werd 
gereorganiseerd, ben ik vorig jaar bij het Pivot Park begonnen. 
Mijn baan als directeur Pivot Park is heel divers. Ik hou me 
zowel bezig met het aantrekken van nieuwe huurders als de 
discussies over vastgoed, parkinrichting en vooral met onze 
stakeholders. Ik zoek de samenwerking met andere parken en 

wil verder kijken dan de grenzen van ons eigen park. We heb
ben de afgelopen jaren al een enorme vooruitgang geboekt, 
maar de kunst is nu om op Nederlands niveau de samenwer
king te zoeken zodat we de waardeketen van medicijnontwik
keling van idee aan de universiteit tot een medicijn dat een 
ziekte kan behandelen beter kunnen benutten. Daarnaast is het 
ook essentieel dat Pivot Park jonge mensen aantrekt die bij 
onze bedrijven hun master of minor gaan doen. Die nieuwe 
kennis hebben we nodig. Er zijn hier veel ervaren mensen die 
gestart zijn met een eigen bedrijf die nu versterking kunnen 
gebruiken.’

Pivot Park
Pivot Park groeit naar open innovatie campus

Door de nieuwe inrichting van het terrein 

en het realiseren van een eigen infrastruc-

tuur groeit Pivot Park de komende jaren 

verder uit tot een Life Science Community 

die zich richt op open innovatie in de far-

maceutische R&D. Nu al profiteren de 35 

bedrijven en ongeveer 350 medewerkers 

op deze campus van faciliteiten als pilot 

plants, flexibele labs en High Throughput 

Screening.

Vliegende start door Pivot Park
Van de 35 bedrijven die zijn gehuisvest op het Pivot 
Park zijn er al verschillende flink gegroeid. Een goed 
voorbeeld is BioNovion die startte met drie werkne
mers, nu 24 mensen in dienst heeft en recent overge
nomen is door het Amerikaanse biotechbedrijf Aduro. 
Zij hebben net als andere bedrijven zo’n vliegende 
start gemaakt, doordat ze gebruik konden maken van 
de faciliteiten van Pivot Park. Want wat Pivot Park 
bijzonder maakt, zijn de aanwezige faciliteiten, ap
paratuur, dienstverlening en kennis. Dit alles toege
spitst op alle aspecten van farmaceutisch onderzoek 
en ontwikkeling. Bij de zeer complete labfaciliteiten 
hoort het starterspakket van basis laboratorium inrich
ting tot de huur of koop van de meest geavanceerde  
apparatuur als HPLC’s en parallelle syntheseappara
tuur. Kijk voor meer informatie of de nieuwsbrief op 
www.pivotpark.nl.
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Transparantie. Wat in de genen van NLO 

zit, is nu ook zichtbaar in de huisvesting. Dit 

jaar is één van de grootste en oudste (127 

jaar ervaring) full service Europese advies-

bureaus gespecialiseerd in de Intellectue-

le Eigendom (IE), verhuisd naar New Baby-

lon City Offices in hartje Den Haag. Een 

state-of-the-art open kantoorlocatie die 

de filosofie van de organisatie als geen 

ander onderstreept. Daarnaast breidt NLO 

sterk uit, ditmaal ook over de landsgren-

zen, namelijk met een full service IE bu-

reau in Gent, België.

NLO
Transparantie centraal! Ook bij de zuiderburen

Octrooigemachtigden en vennoten dr. Bart Swinkels en dr. 
Caroline Pallard van NLO zijn terecht trots op hun nieuwe 
onderkomen en voelden zich direct thuis in de ‘nieuwe jas’.  
‘Zoals je ziet, is New Babylon een uitstekend bereikbaar, in
ternationaal knooppunt met een moderne invalshoek: winke
len, wonen en werken lopen hier naadloos in elkaar over. Zo
wel per openbaar vervoer als per auto is het prima bereikbaar, 
want het is gelegen aan de A12/A4 en het Haagse Centraal 
Station.’ NLO huurt hier een ultramoderne prachtlocatie ver
deeld over 2 verdiepingen. Het kantoor oogt modern, maar 
vooral transparant door het gebruik van glas en het open offi
ceconcept. ‘Die transparantie en open communicatie zit in 
onze genen. Dat uit zich onder meer in onze gespecificeerde 
facturen, waarom we bekend staan in de branche. Achter die 
facturen en specificaties staat een heel andere manier van den
ken en bedrijfsvoering dan bij de ‘traditionele’ octrooibu
reaus, legt de uit Frankrijk afkomstige Caroline Pallard uit. 
‘Ook onze meer businessgerichte octrooistrategie blinkt uit 
door transparantie. We leggen onze klanten uit waar bedrei
gingen en kansen liggen. Door de marktgerichte benadering 
weet men veel beter waar men aan toe is en kan de octrooistra
tegie desgewenst in een vroeg stadium worden aangepast. In 
feite betreft 50% van mijn opdrachten een adviestraject. In 
sommige gevallen is het schrijven van octrooien niet het ver
standigste om te doen. Een marktscan door middel van lands
caping is één van de manieren om dit inzichtelijk te maken,’ 
aldus octrooigemachtigde Pallard die sinds 2006 in dienst is 
bij NLO en partner sinds 2012.

Dicht bij de klant
Zowel Swinkels als Pallard zijn gespecialiseerd in Biotech en 
Lifescience en werkten respectievelijk eerst in de ‘sector’ 
voordat ze in dienst kwamen bij NLO. Nog steeds staat feeling 
met de markt hoog in het vaandel. Zo is Caroline Pallard  
gedurende enkele dagen per week gedetacheerd bij verschil
lende biotechorganisaties van zo’n 50 tot 80 medewerkers. 
Eerder werkte zij als Europees en Nederlands octrooigemach
tigde op de octrooiafdeling van DSM/Gistbrocades in Delft. 

Bart Swinkels, die sinds 2000 werkzaam is bij NLO, werkt 
sinds 20 jaar met ‘octrooien’. Eerder was hij werkzaam als 
hoofd van de afdeling IP van Pharming Group te Leiden en 
werkte hij als Europese octrooigemachtigde voor DSM/ 
Gistbrocades (Delft). Ook heeft hij gewerkt als moleculair 

biologisch onderzoeker bij Gistbrocades, aan de Universiteit 
van Californië (San Diego) en bij het Nederlands Kanker  
Instituut. Het komt zijn kennis en expertise ten goede dat hij 
als Nederlands afgevaardigde zitting neemt in de Europese 
orde van octrooigemachtigden (EPI). ‘Ik zit daardoor ‘dicht 
bij het vuur’ en dat maakt dat ik in mijn dagelijkse werk ook 
beter en flexibeler kan inspelen op de veranderende klanten
wens. Zo blijven we steeds bezig om nieuwe, innovatieve  
strategieën te ontwikkelen voor onze klanten,‘ aldus Swinkels 
die zich vanuit de sectie Chemistry en Lifesciences bezig
houdt met uiteenlopende zaken waaronder antilichamen, 
stamcelresearch en plantenwerk.

Door dicht bij de klant te blijven en er zelfs te werken,  
begrijpen de beide octrooigemachtigden als geen ander de  
dynamiek en de belangen die bij de klant spelen . Pallard: ‘Ik 
neem bij diverse klanten deel aan meetings op het gebied van 
R&D, maar ook op het gebied van bedrijfsvoering. Ik heb ter 
plekke een inbreng en dat is efficiënt voor de klant. Door korte 
lijnen kunnen we snel sparren. Dat spaart tijd en geld en werkt 
erg prettig.’

NLO Gent
Volgens FlandersBio, de koepelorganisatie voor de Life 
science sector in Vlaanderen met meer dan 300 leden, zijn de 
Vlaamse biotech en levenswetenschappen goed voor maar 
liefst 15.000 directe en 60.000 indirecte jobs en er wordt  

jaarlijks meer dan 500 miljoen euro geïnvesteerd in onderzoek 
en ontwikkeling. Dit maakt van Vlaanderen een wereldwijde 
topregio. NLO verkende de Vlaamse markt en ontdekte dat die 
wereldwijd tot de topregio’s op het gebied van Lifescience 
wordt gerekend. Dat NLO een van de marktleiders is op het 
gebied van biotechnologie maakt Gent tot een ideale uitvals
basis voor verdere expansie. Dit is dan ook de reden dat NLO 
sinds 1 september op het Zwijnaarde Science Park bij Gent 
zijn eerste buitenlandse full service IEbureau in de gloednieu
we AA Toren heeft geopend.
‘NLO is ondernemend en gericht op expansie,‘ legt Bart 
Swinkels uit. ‘In 2013 namen we het Amsterdamse mer
kenbureau Zacco Netherlands over, dat verder ging onder de 
naam NLO Shieldmark met bescherming van merken en mo
dellen. NLO is met zijn octrooi en merken en modellenacti
viteiten al jaren actief op de Europese markt met een uitge
breid en sterk netwerk van agentenkantoren. 

De centrale ligging en de directe aanwezigheid van innovatie
ve bedrijven, instellingen en netwerken maken de stad tot een  
logische keuze. De opstartfase van het kantoor wordt begeleid 
door Erwin Ehrenburg, managing partner bij NLO, en Jaap 
Mannaerts, Europees gemachtigde en partner bij NLO. De  
focus van het team ligt in eerste instantie op Lifescience  
en Biotechnologie, maar het kantoor richt zich tevens op  
elektronica en ICT. Biotechnologie en elektronica zijn  
gebieden waarin Vlaanderen internationaal een leiding 

Expertise dr. Caroline Pallard

Caroline is gespecialiseerd in biotechnologie en voor
namelijk moleculaire biologie, genomica, biochemie, 
hematologie, met als verdere specialisatie immunologie 
en microbiologie. Verder heeft zij ruime ervaring met het 
opstellen en procederen van complexe patentapplicaties. 
Caroline adviseert biotechnologische startende bedrijven 
regelmatig over hun IEstrategie. Ze heeft tevens ervaring 
met het ondersteunen van complexe licentieonderhande
lingen waarbij IE een hoofdrol speelt. Zij is regelmatig 
betrokken bij IE due diligences.

Expertise dr. Bart Swinkels

Bart heeft ruime kennis en expertise op het gebied van bi
otechnologie, met name moleculaire biologie, genomics, 
immunologie, gen therapie, antilichamen, drugtargeting, 
metabolic engineering, bioinformatica, microbiologie, 
klassieke en moleculaire plantgenetica. Hij heeft uitge
breide ervaring in het opstellen en behandelen van com
plexe octrooiaanvragen. Hij adviseert biotechnologische 
bedrijven over hun IEstrategie. Daarnaast is Bart regel
matig betrokken bij biotech octrooirechtzaken. 
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gevende positie bekleedt. Daarnaast gaan we aandacht  
besteden aan het opbouwen van een lokale merken  
en modellenpraktijk. We zetten in op een kantoor dat  
het volledige scala aan IEdiensten kan bieden. We zijn  
er van overtuigd dat de Belgische markt daarvoor alle  
mogelijkheden biedt.”

Meer over NLO
De kern van NLO bestaat uit octrooigemachtigden, 
merken/modellen gemachtigden en juristen. NLO 
bemiddelt (inter)nationaal bij het aanvragen en ver
werven van octrooi, merken en modellenrecht. Ook 
adviseert NLO over beschermingsomvang, inbreuk, 
oppositie, nietigheid, licenties, softwarebescherming 
en auteursrecht. Opdrachtgevers zijn Nederlandse, 
buitenlandse en multinationale organisaties, actief 
in uiteenlopende branches en specialismen. NLO 
telt ruim 180 medewerkers en heeft kantoren in Den 
Haag, Amsterdam, Ede, Eindhoven en Gent.

‘Ideeën, innovaties en merken zijn van steeds groter belang 
voor het succes van een bedrijf of organisatie,‘ besluiten de 
beide octrooigemachtigden. ‘Dat belang van onze klanten op 
onderscheidende, transparante wijze optimaal beschermen en 
versterken: dat is al 127 jaar de kern van onze dienstverlening 
en blijft zo. Door onze innovatieve strategie bekleedt NLO  
inmiddels een toonaangevende positie in deze groeimarkt.’ 

Voor meer informatie: www.nlo.eu

Baanbrekende wetenschap over het ontstaan van leven

Hoe leven ontstaat 
Met grote helderheid en aan de hand van eenvoudige vragen 
– hoe weten trekvogels waar ze naartoe moeten vliegen? Hoe 
ruiken we de geur van bloemen? Hoe kunnen onze genen 
zichzelf zo nauwkeurig kopiëren? – laten Jim AlKhalili en 
Johnjoe McFadden zien dat het antwoord te vinden is op het 
grensgebied van moleculaire biologie en kwantummechanica.
Zoals Richard Dawkins in De zelfzuchtige genen aantoonde 
hoe de evolutietheorie werkt en onze kijk daarop voorgoed 
veranderde, zo zal Hoe leven ontstaat ons denken ingrijpend 
beïnvloeden. 

Jim AlKhalili is natuurkundige en presentator van spraakma
kende wetenschappelijke BBCseries als Order and Disorder 
en Shock and Awe en het radioprogramma The Life Scientific. 
Johnjoe Mcadden is professor moleculaire genetica bij de uni
versiteit van Surrey.

Paperback | 360 blz. | ISBN 9789045029306 | €29,99 | 
verschijnt ook als ebook

‘Een zeldzaam verrassend boek, dat de leek zomaar écht  
nieuwe wetenschap laat zien, en en passant waarschijnlijk heel wat  

biologen gaat wakkerschudden.’
– Martijn van Calmthout

Op het snijvlak van biologie en 
kwantumleer: Jim Al-Khalili en 
Johnjoe McFadden

Leven is het bijzonderste en raadselachtig-

ste gegeven van het universum. Nog nooit 

heeft iemand leven kunnen opwekken uit 

dode materie. Hoe ontstaat leven? Wat is 

die ‘spark of life’? Niemand weet het ant-

woord. Nu brengt Hoe leven ontstaat ons 

daar dichterbij.
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Concurrenten zijn er niet of nauwelijks. De 

disposable flowmeters van Equflow vliegen 

daarom de hele wereld over. Ze meten de 

stroomsnelheid van vloeistof in regendou-

ches, de auto-industrie maar vooral ook in 

de biotechnische en lifescience industrie. 

Veel van de toepassingen zijn geheim, 

want klanten zijn bedrijven als Bayer, Ro-

che, Genentech, PallLife Science en met 

Glaxo Smith Kline wordt het validatietra-

ject aan het einde van 2015 afgerond. 

Tijd dus om met een nieuwe toepassing 

te komen waarbij de vloeistroom ook kan 

worden gecontroleerd.

Equflow 
Vloeistofstroom meten én managen

Het is nog maar anderhalf jaar geleden dat directeur Daniel 
van Beek vertelde over de doorbraak die hij verwachtte van 
de flowmeter die door Equflow is ontwikkeld. Doel er van was 
tegen lage kostprijs een vloeistofmeter op de markt te brengen 
die heel nauwkeurig werkt. Dit lukte, want inmiddels stromen 
de herhalingsorders binnen. Veel bedrijven hebben het kleine 
accessoire definitief in hun hart gesloten. Sterker nog; voor 
sommige betekent het gebruik van de flowmeter een belang
rijke verandering in hun onderzoek of productie. ‘Ik kom zelfs 
bedrijven tegen die tot voor kort nog met behulp van weeg
schalen de hoeveelheid gebruikte stoffen manueel maten. Als 
ze merken dat ze dit proces sterk kunnen vereenvoudigen met 
een flowmeter die binnen een minuut te vervangen is, gaat er 
een hele nieuwe wereld voor hen open.’ Belangrijk voor de 
Biotech en Pharma industrie is dat de flowmeters ook in gam
maresistente uitvoering beschikbaar zijn, zodat ze gemakke
lijk te steriliseren zijn.

Groeimarkt
Het succes van de disposable flowmeter heeft alles te maken 
met de eenvoud. De houder is met één klik te openen waardoor 
de flow tube direct te vervangen is. Doordat deze maar op één 
manier in de houder past, kan er eigenlijk niets mis gaan. Het 
andere grote voordeel van eenmalig gebruik is voorkoming 
van het risico op cross contaminatie. ‘Nu al merken we dat 
de disposable variant in de houder het meest gevraagde ex
emplaar is. Daarnaast hebben we nog exemplaren die extra 
bestand zijn tegen chemische stoffen, zoals teflon en roest
vrijstalen flowmeters die o.a. in de voedingsindustrie worden 
toegepast.’ Met die flowmeters is een vloeistofstroom van ca 
30 ml/minute tot 40 L per minuut te meten. Nieuw is de flow
meter met een hogere capaciteit die tot 120 liter per minuut 
kan meteen. Een exemplaar dat door Equflow is ontwikkeld 
omdat er steeds meer vraag kwam naar het meten van een gro
tere hoeveel vloeistof in een nog korte tijd. Een andere be
langrijke ontwikkeling is dat het signaal van de flowmeters zo 
wordt aangeboden dat deze geen of nauwelijks afwijking meer 
laat zien bij vervanging. ‘Daardoor wordt het meetproces nog 
nauwkeuriger.’

Een andere door de markt gedicteerde ontwikkeling is het op
zetten van een controlesysteem waarbij de flowmeter in com
binatie met een flowcontroller de draaisnelheid van een peris
taltische pomp regelt, en die dan niet alleen meet, maar ook 
het vloeiproces kan beïnvloeden. ‘Deze doseert vloeistoffen 
met een hoge nauwkeurigheid waardoor een proces nog beter 
te monitoren is. Daarvoor worden de data over de flow direct 
met de pompcontroller gecommuniceerd.’ Een nog verdere 
uitbreiding van het productenassortiment verwacht de mana
ger op dit moment niet. ‘Flowmeters blijven onze specialiteit. 
We merken nu al dat we de vraag nauwelijks kunnen bijbe
nen, want praktisch overal zien we een groeimarkt. Sterk op
komende markten zijn Duitsland, Oostenrijk en Zwitserland 
in Europa en intercontinentaal Japan, Amerika, Maleisië en 
Singapore.’

Specials
Nederland is verantwoordelijk voor maar 12% van de omzet. 
Daar ziet Van Beek daarom nog wel mogelijkheden. ‘Wel 
merken we ook hier dat de vraag sterk blijft toenemen. Over 
de hele linie ligt de werkelijk omzet voor dit jaar zelfs zeven
tig procent boven de omzet van afgelopen jaar en 26% bo
ven prognose voor dit jaar. Het grote voordeel van de manier 
waarop het bedrijf is opgebouwd, is dat we heel slagvaardig 
zijn. Als een klant een kleine aanpassing aan één van onze 
producten wil, maken we daar een special van en overleggen 

Vloeistofstroom controleren

Met het peristaltische pompsysteem van Equflow, dat is 
aan te sluiten op een flowmeter, is een vloeistofstroom 
niet alleen te meten maar ook te controleren. Daarvoor is 
er een pomp aangesloten op de tube die de gegevens over 
de vloeistofstroom direct met de pomp communiceert, 
waardoor deze die eventueel kan corrigeren. De control
ler zat al in het assortiment van Equflow, maar is zo aan
gepast dat deze naast meting, de sturing als extra functio
naliteit heeft meegekregen. De pomp is in een netwerk te 
integreren is optioneel uit te rusten met data log software. 
Kijk voor meer informatie op www.equflow.com. 

we dat met onze productie in Nederland. De lijnen zijn kort en 
we hebben een eigen clean room om kleine orders voor spe
cials zelf te verwerken.’ Ondanks de grote groei is het aantal 
medewerkers binnen Equflow niet gestegen. Het bedrijf heeft 
de productielocatie zelfs van Ravenstein naar Son verplaatst 
om nog kostenefficiënter te kunnen werken. ‘Hier werken we 
samen met een bedrijf van een partner van mij dat een innova
tief product in de markt zet voor het meten van schuim bij het 
bestrijden van brand. Doordat we de ruimten delen, zijn onze 
kosten zelfs verlaagd terwijl de omzet sterk is gestegen.’

Vanaf het begin is in de omzetcijfers duidelijk zichtbaar dat 
de flowmeter geschikt is voor veel verschillende toepassin
gen. Wel is de Biotech en lifesciencesector  alleen verant
woordelijk voor vijftig procent van de omzet. ‘We hebben de 
flowmeter zo breed mogelijk geïntroduceerd en merken dat 
deze vooral in de Biotech en markt voor semiconductors heel 
bruikbaar is, omdat daarbij veel met al dan niet chemische 
vloeistoffen wordt gewerkt en ook nauwkeurigheid en steriel 
werken een belangrijke rol spelen.’
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Sinds 1999 bouwt Cryo Store uit Joure aan 

kennis en expertise met wereldwijde turn-

key distributie van temperatuurgevoelige 

producten waaronder biologische sam-

ples en clinical trial materiaal. Dat heeft 

de organisatie gemaakt tot wat het nu is: 

een betrouwbare, gekwalificeerde inter-

nationale dienstverlener. ‘We bieden het 

gehele traject van packaging solutions, 

logistics en biobanking,‘ vertellen Bas 

Hulshof, Marketing manager en Menno 

Sappé, directeur. ‘Maar we blijven ons ook 

continu ontwikkelen, zo bieden we sinds 

afgelopen jaar weer opslag in vloeibare 

stikstof aan en werken we toe naar het 

GDP kwaliteitscertificaat. Dit alles om de 

klant volledig te ontzorgen.’

Cryo Store
Logistiek en opslag verheven tot hoogwaardige dienstverlening

wij hiervoor hebben ontwikkeld, gaat 120 uur mee en kan dan 
ook het hele traject de juiste temperatuur behouden. Ook ver
sturen bij 150°C met behulp van dry vapor shippers is geen 
probleem voor ons. De infrastructuur en de integratie met de 
vervoerders zijn kritische punten en via een software systeem 
waarmee we direct in contact staan met deze partijen, zijn we 
dan ook in staat om iedere minuut te monitoren en in te grijpen 
als dat nodig mocht zijn.’

Reguleren van transport temperatuur
‘In de praktijk ziet Cryo Store veel fouten en verkeerde aan
names, ‘ vertellen Bas en Menno, die zich nog steeds verba
zen over het feit dat de logistieke branche zo’n onderschoven 
kind is. ‘Daarom test Cryo Store alle verpakkingsoplossingen 
in huis. Jarenlange ervaring in werken met droogijs en ande
re koelmiddelen maakt dat Cryo Store snel klant specifieke 
oplossingen kan ontwikkelen en testen. We hebben een eigen 
plotter om testdozen te produceren en verschillende opstel
lingen om de bedachte verpakkingsoplossingen te testen. In 
de klimaatkasten worden temperatuurprofielen getest om een 
zending na te bootsen. De temperatuur in de verpakking wordt 
daarbij nauwkeurig gemeten. Daardoor hebben we bijvoor
beeld gemerkt dat de manier van inpakken erg belangrijk is. 
Een andere verdeling van de koelelementen of gel packs in een 
verpakking kan resulteren in een compleet ander temperatuur 
verloop. Producten die je denkt te versturen tussen 28 graden, 
blijken bij verkeerd gebruik eerst te bevriezen met ernstige ge
volgen voor product kwaliteit. Daarom levert Cryo Store met 
de gekwalificeerde verpakkingsoplossingen ook duidelijke in
pak instructies.’ Als Europese distributeur van Marathon Pro
ducts levert het bedrijf uit Joure een breed scala aan data log
gers om de temperatuur, luchtvochtigheid of zelfs bewegingen 
te meten in ruimtes en verpakkingen. Er zijn dataloggers voor 
verschillende temperaturen (200 tot +72°C) en omstandighe
den (vloeibare stikstof, droogijs etc): voor eenmalig gebruik 
of hergebruik of vaste meetopstellingen.’

IJskoud de beste!
Verschillende (inter)nationale bedrijven hebben hun produc
ten op voorraad bij Cryo Store, van waaruit klanten in binnen 
en buitenland (EU, VS en Azie) worden bediend. Omdat Cryo 
Store de diensten van een aantal bekende koeriers gebruikt, is 
men niet afhankelijk van één netwerk. Dit garandeert een snel
le en efficiënte levering, waarbij de communicatie optimaal 
is. Verzendrapportages met daarin de benodigde tracking en 
tracing gegevens om de zending te volgen, worden dagelijks 

Het is zonder enige twijfel een uitdagende, maar helaas ook 
vaak een onderschatte branche: wereldwijd kostbare pakketten 
in perfecte staat verpakken, ophalen, afleveren of opslaan. In 
het klinisch onderzoek, biotechnologie en lifesciences draait 
het niet alleen om innovatie en geavanceerde wetenschap, 
maar evenzeer om een uitstekende internationale logistiek. 
Van biologische en clinical trial samples. Van farmaceutische 
en medische producten. Die verzonden moeten worden van 
en naar patiënten. Naar kennisinstituten, lab’s of farmaceuten. 
Zonder een goede logistiek durven we zelfs te stellen dat we
tenschap en zeker klinisch onderzoek onmogelijk zou zijn.

Pakketten als babies
Zestien jaar geleden ooit begonnen met het leveren van 
droogijs aan instituten voor wetenschappelijk onderzoek, 
universiteiten, CRO’s en apothekers, kortom aan de gehele 
biotech en lifescience branche, is Cryo Store uitgegroeid tot 
een allrounder, een bedrijf dat het gehele logistieke en bio
banking traject tot een hoogwaardige dienst heeft verheven. 
‘We leveren het hele traject en binnen dat traject leveren we 
maatwerk. Bijvoorbeeld: van klein tot groot (palletshippers) 
en voor 150°C (LN2 dry vapor), 79°C (droogijs), 20°C, 
28°C, tot +20°C. Als allrounder behandelen we uiteraard 
ook goederen met afwijkende classificaties. Voor UN3373 
(Biological Specimens/Klinische monsters) is een oplossing 
ontwikkeld die geheel voldoet aan de gestelde ADR/ICAO/
IATA P650 verpakkingsinstructie. Het zijn alle diensten, waar 
nog maar weinig verkeerd kan gaan, en mocht dit het geval 
zijn, dan is er een uitgebreid vangnet om de kostbare pak
ketten binnen notime veilig te stellen.’ Niet voor niets geeft 
Menno Sappé, directeur en founder van Cryo Store, aan dat 
Cryo store ieder pakket onder haar hoede behandelt als een 
baby. ‘Onze grootste opdrachtgevers zijn CRO’s waarvoor wij 
binnen heel Europa de logistiek binnen een clinical trial ver
zorgen. De verpakkingsoplossing voor bevroren samples die 

De vier onderdelen van Cryo Store
1.  Cryo Store Packaging Solutions, is specialist in  

het ontwikkelen en produceren van Temperature  
Controlled Packaging Solutions 

2.  Cryo Store Logistics, gespecialiseerd in wereldwijde 
distributie

3.  Cryo Store Langdurige Opslag, gespecialiseerd  
in lang en kortdurende opslag van biologische  
materialen.

4.  Cryo Store Test Lab, gespecialiseerd in testen en  
ontwikkelen van verpakkingsoplossingen

verstuurd. Voor lang en kortdurige opslag van producten in 
Joure zelf, geldt eveneens dat opslag op de juiste tempera
tuur, in de juiste omstandigheden, volledig traceerbaar en met 
alle mogelijke backup systemen om de samples maximaal te 
beschermen, cruciaal is. ‘We kunnen producten opslaan van 
196°C tot kamertemperatuur. Hiervoor beschikt Cryo Store 
over een afgeschermde, 24/7 bewaakte ruimte die speciaal is 
ingericht met alle benodigde backup systemen en databeheer. 
De temperaturen in iedere opslagvat, vriezer of koelkast wor
den continu gemeten en alle units zijn voorzien van de meest 
uitgebreide bewaking. Noodstroom voorziening, technisch 
alarm van de systemen en temperatuur alarm via de vriezers en 
temperatuurrecorder. Mocht dit niet voldoende zijn dan treedt 
het CO2 backup systeem automatisch in werking. Daarmee 
kunnen we veilige opslag van de samples op de juiste tempe
ratuur bieden. Met gevalideerde verpakkingsoplossingen om 
de samples tijdens transport van en naar de biobank in de juis
te condities te houden en uitstekende logistieke kanalen om 
de (klinische) samples snel en efficiënt op te halen en/of af te 
leveren, is de service compleet en maken we onze slogan: ‘IJs
koud de beste in behoud van de koelketen.’ Al 16 jaar waar.’

Voor meer informatie: www.cryostore.com
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Er zijn maar weinig artsen die zelf een  

medicijn ontwikkelen voor de ziekte die zij 

behandelen. Eén van hen is professor Jan 

Smeitink, oprichter van Khondrion. Hij staat 

op het punt de eerste patiënt het  

middel te geven dat hij met zijn bedrijf 

heeft ontwikkeld tegen mitochondriële 

ziekten. Op basis van preklinische onder-

zoeksresultaten voorziet hij dat dit door 

Khondrion ontwikkelde middel meer ziek-

ten kan genezen. 

KHONDRION
Medicijn tegen mitochondriële ziekten breder toepasbaar

Het is inmiddels heel lang geleden dat een vriendin van hem 
stierf aan een afwijking aan de mitochondriën. Tot op dat mo
ment had de arts in opleiding nog nooit van deze zeldzame 
groep stofwisselingsziekten gehoord. Hij werd gegrepen door 
de ernst van het ziektebeeld en ging zich zelfs in stofwisse
lingsziekten specialiseren. Na zijn opleiding zette hij in 1996 
het Nijmeegs Centrum voor Mitochondriële Ziekten, NCMD, 
op. Ook specialiseerde hij zich als kinderarts in de behande
ling ervan. Enkele jaren geleden vond hij het tijd een stapje 
meer te zetten. ‘Ik keek in de spiegel en dacht.: ‘Wat hebben 
we bereikt? Er is een goed klinisch , diagnostisch en funda
menteel onderzoek centrum, het NCMD, maar ondertussen 
gaan de patiënten wel dood. Ga je daar nog wat aan doen?’ 
Het is dat moment dat hem er toe zette Khondrion op te rich
ten.

Huzarenstukje 
Het was geen eenvoudige taak waar de CEO zich tot ver
plichtte, want een afwijking op celniveau is lastig te genezen. 
Bij patiënten met slecht functionerende mitochondriën, door 
een fout in het eigen DNA van de mitochondriën (mtDNA) 
of het kernDNA, zijn de symptomen bovendien heel divers. 
Er bestaan nu al meer dan 250 verschillende mutaties die 
tot een energiestoornis aanleiding geven. Een van de meest 
voorkomende klinische verschijningsvormen staat bekend als 
het MELASsyndroom. Voor deze en andere mitochondriële 
ziekten heeft Khondrion binnen drie en een half jaar een’ op
timized lead’ ontwikkeld. ‘We gingen voor een zo generaal 
mogelijk toepasbare benadering en hebben ons gericht op de 

consequenties van die mutaties op celniveau die aanleiding 
geven tot onder andere spierzwakte, hartfalen, epileptische 
aanvallen en vroege dementie.’ 

Dat hun KH176 het doodgaan van de cellen tegengaat, is al 
een hele vooruitgang. Ook in preklinische invivo studies is er 
klinische relevantie aangetoond. Tenslotte is ook de klinische 
fase 1 studie in gezonde volwassenen net afgerond. ‘Een echt 
huzarenstukje, want binnen een aantal jaren vanuit een hit in 
de klinische fase komen, is ronduit snel. We verwachten in het 
tweede/derde kwartaal van 2016 met de fase 2 klinische trials 
bij volwassen patiënten te kunnen gaan starten. Ik ben dan ook 
apetrots op mijn team.’ 

Khondrion kon mede zo snel van start gaan door de korte lij
nen met het Radboud universitair medisch centrum in Nijme
gen. Het bedrijf heeft binnen de muren van het ziekenhuis een 
eigen laboratorium en een kantoor. Zo loopt Jan Smeitink aan 
het begin en het einde van zijn werkdag als arts altijd even bin
nen bij zijn collega’s van Khondrion. ‘Ik combineer dit werk 
nog steeds met mijn baan als kinderarts en merk dat het zijn 
tol eist deze twee met elkaar te combineren. Toch kan ik me 
geen betere invulling van mijn werkzame leven voorstellen. 

Ik kan mijn patiënten echt iets bieden als ik mijn kennis kan 
omzetten in iets dat klinisch relevant is. Anders blijf ik han
gen bij de mededeling dat ze een biochemisch of genetisch 
defect hebben. Het enige verschil voor hen is dat ze dan weten 
waaraan ze dood gaan.’ Omdat hij dagelijks de patiënten ziet 
waar hij een medicijn voor ontwikkelt, is het hele traject voor 
de bedreven hoogleraar in de mitochondriële geneeskunde 
extra spannend. Belangrijk voor hem is realistisch te blijven. 
‘Je wilt de patiënten niet te veel hoop geven, want zelfs in de 
laatste fase kan het nog minder positief uitpakken. Zo moeten 
we tijdens de fase 2 van de klinische trial gaan aantonen dat er 
positieve effecten zijn.’ 

De vraag waar de CEO nu volop mee worstelt, is of hij voor 
de laatst te nemen horde wel of niet zal gaan samenwerken 
met financiers. ‘De strategische scenario’s zijn zelfstandig 
doorgaan, zoals we tot nu toe gedaan hebben, samenwerking 
zoeken met een private equity partij en via deze of rechtstreeks 
naar de beurs te gaan. Licenties zijn een andere optie. We zit
ten midden in dat proces. Het geluk is dat we veel organisaties 
hebben die ons steunen, waardoor we deze afweging rustig 
kunnen maken. Natuurlijk vragen we ook subsidies aan, maar 
de succesratio daarvan is met vijf tot tien procent erg laag.’ 
Stiekem hoopt de kinderarts op een nieuwe stimulans van het 
Prinses Beatrix Spierfonds, want de 1,25 miljoen subsidie die 
hij in 2006 uit handen van toenmalig Koningin Beatrix ont
ving, gaf zijn onderzoek een flinke boost. ‘Dat is volgend jaar 
tien jaar geleden, dan bestaat het NCMD twintig jaar en het 
PBF 60 jaar.’

Parkinson en ALS 
En dan die verwachting dat zijn medicijn ook andere ziekten 
kan genezen. Als expert in de mitochondriële geneeskunde 
durft Jan Smeitink gerust te beweren dat ook veel andere – 
meer voorkomende ziektebeelden een relatie of zelfs hun 
oorsprong hebben in de mitochondriën. ‘Zeldzame ziekten, 
zoals mitochondriële ziekten, zijn in die zin een speling van de 
natuur om meer voorkomende ziekten te begrijpen. Een voor
beeld hiervan zijn bepaalde vormen van Parkinson en ALS. 
Ook bijwerkingen van veel voorgeschreven medicijnen, zo
als de cholesterol verlagende statines, hebben hun oorsprong 
in de mitochondriën. De consequenties hiervan kunnen een 
target zijn voor door Khondrion ontwikkelde potentiële me
dicijnen, zoals KH176. In die zin ziet Smeitink Khondrion’s 
KH176 als het eerste in een reeks van “mitochondriële medi
cijnen” die door hun aangrijpingspunt ook meer voorkomende 
ziekten positief kunnen gaan beïnvloeden. Khondrion partici
peert sinds kort in een Europees Parkinson consortium om ook 
dit onderzoek naar een volgende fase te brengen.

www.khondrion.com

Steun stichtingen
Om het onderzoek van professor Jan Smeitink te onder
steunen worden er tal van evenementen georganiseerd 
om energiestofwisselingsziekten onder de aandacht te 
brengen en om geld in te zamelen. Zelf organiseerde hij 
jaren geleden, samen met de CliniClowns voor kinderen 
en ouders regelmatig concerten – PoP4Kids. Dit liep zo 
uit de hand, dat het organiseren van activiteiten inmid
dels is overgenomen door stichtingen zoals Energy4all,  
Join4Energy, Ride4Kids, Biking4Energy, Road4energy, 
Tim Foundation en Zeldzame Ziekten Fonds. Jaarlijks 
halen de vrijwilligers die hiervoor werken veel geld op 
voor de ontwikkeling van een medicijn. Via nieuwsbul
letins, het Energy4all Magazine, en websites houden ze 
iedereen van hun verrichtingen op de hoogte.
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nu succesvol overgedragen naar meerdere bedrijven in onder 
meer China, India, ZuidKorea en Mexico. Verder werkt lntra
vacc op een vergelijkbare manier nauw samen met ‘buurman’ 
Bilthoven Biologicals. Dit bedrijf werd in 2012 overgenomen 
door de Cyrus Poonawalla Group, eigenaar van het Serum ln
stitute of India. Bilthoven Biologicals is een van de partners in 
het SabinIPV technology transfer programma, en fabriceert 
zelf ook IPV.

lntravacc verbetert niet alleen de vaccins zelf, maar zoekt ook 
naar alternatieve toedieningsvormen. Op dit moment worden 
de meeste vaccins toegediend via de intramusculaire en sub
cutane route. Het gebruik van een injectienaald bij vaccinatie 
leidt vaak tot angst bij kleine kinderen. Ook is deze vorm van 
vaccinatie niet geheel pijnvrij. Daarnaast is de houdbaarheid 
van vaccins buiten de koelkast niet altijd optimaal, wat voor 
problemen kan zorgen in de derde wereld omdat de tempera
tuur daar vaak zo hoog is dat de houdbaarheid van de vaccins 
verminderd wordt. Intravacc verricht onderzoek naar vaccina
tie middels micronaalden injectie en mucosale vaccinatie. Bij 
alternatieve toedieningsvormen is het belangrijk de productie
kosten goed in de gaten te houden. Met name voor de ontwik
kelingslanden, waar we steeds meer partnerschappen/klanten 
kunnen bedienen, zijn de kosten een belangrijk item. Last but 
not least is binnen lntravacc de vermindering van proefdie
ren ook een belangrijk item: Dit worden de 3V’s genoemd: 
Vervanging, Vermindering en Verfijning. Intravacc ontwik
kelt alternatieven voor proefdieren en gebruiken die steeds 
meer, waaronder complete celkweek modellen en analytische  
methoden. 

lntravacc (lnstitute for Translational Vac-

cinology), in 2013 ontstaan uit het voor-

malige Nederlands Vaccin Instituut (NVI), 

is van een publieke organisatie op weg 

naar een publiekprivate onderneming. 

Welke uitdagingen deze veranderslag 

met zich meebrengt, wordt uitgelegd door 

dhr. Rob van Zeeland RA (CFO/CEO a.i.), 

en dr. Jelle Thole (CSO).

Intravacc
De uitdagingen van een veranderslag

Op 1 januari 2011 zijn de taken van het Nederlands Vaccin 
lnstituut opgesplitst. De productietaken zijn ondergebracht 
bij Bilthoven Biologicals, de Onderzoek en Ontwikkel acti
viteiten zijn naar het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en 
Milieu (RIVM) gegaan. Vanwege het toenemend besef dat 
de combinatie van verschillende vaccintaken in één organi
satieonderdeel het risico geeft dat er een beeld ontstaat van 
oneigenlijke beïnvloeding door belangenverstrengeling, is in 
2012 besloten de taken van het RIVM verder op te splitsen. 
De taken op het gebied van Onderzoek en Ontwikkeling zijn 
daarom per 1 januari 2013 verdeeld over het RIVM en lntra
vacc. De publieke adviserende taken zijn ondergebracht bij het 
RIVM. Het ontwikkelen van nieuwe en verbeterde vaccins en 
alternatieve toedieningsvormen, het translationeel onderzoek 
en de technology transfer zijn bij lntravacc ondergebracht. 
lntravacc is per 1 januari 2013 opgericht en vervolgens trad 
in 2014 een nieuw managementteam aan. Rob van Zeeland, 
sinds april van dat jaar financieel directeur, stelt: ‘Hoewel de 
corebusiness nog steeds ligt in de ontwikkeling van nieuwe 
en verbeterde vaccins voor publieke en wereldwijde gezond
heid, is er tussen het NVI en lntravacc een wereld van ver
schil. Waar het NVI specifiek gericht was op de publieke taken 
als onderdeel van het ministerie van VWS, richt het huidige 
lntravacc zich ook op andere opdrachtgevers, en onderkent 
specifiek drie groepen: naast de Nederlandse overhead (40 
tot 50%), zijn dat publieke organisaties als de WHO (World 
Health Organization) en de Gates Foundation (voor 20%) en 
private partijen vanuit de industrie (voor het overige percenta
ge). Daarbij spelen internationale contacten met andere insti
tuten een steeds belangrijkere rol.’

Ontwikkeling van nieuwe vaccins en 
verbetering van bestaande vaccins 
Hoe verloopt de huidige ontwikkeling van vaccins? Jelle Tho
le, afkomstig van het nonprofit TBVI (TuBerculosis Vaccine 
lnitiative) in Lelystad: ‘Binnen lntravacc wordt onderscheid 
gemaakt in bacteriële vaccins en virale vaccins. Op het gebied 
van bacteriële vaccins hebben we veel expertise in de ontwik
keling van zogenaamde OMV (Outer Membrane Vesicle) vac
cins die we voor meningitis seragroep B en kinkhoest ontwik
kelen. Dit platform wordt ook gebruikt voor de presentatie van 

antigenen afkomstig uit andere bacteriële ziekteverwekkers. 
Onze virale vaccin technologie is gebaseerd op Vero cellen. 
Onder andere worden de (vernieuwde) poliovaccins, het P be
standdeel van het DKTP vaccin (Difterie, Kinkhoest, Tetanus, 
Polio), geproduceerd in Vero cellen. Dit platform bewijst ook 
goede diensten bij de ontwikkeling van andere virale vaccins.’

De overheid is nog voor een significant deel klant van  
lntravacc. Wat ontwikkelt lntravacc voor deze opdrachtgever? 
Jelle: ‘De overheid heeft onder meer opdracht gegeven tot de 
ontwikkeling van een vaccin tegen RSV (respiratoir syncytieel 
virus). Dit zogenoemde ‘verkoudheidsvirus’ veroorzaakt een 
infectie in de luchtwegen bij jonge kinderen. RSV is het enige 
respiratoire virus waarvoor is aangetoond dat het bij zuigelin
gen ondanks moederlijke antistoffen toch ziekte veroorzaakt.’ 
Daarnaast is de overheid ook opdrachtgever voor de ontwik
keling van een kinkhoest vaccin. ‘Kinkhoest,’ zo vervolgt Jel
le. ‘Is een besmettelijke ziekte die wordt veroorzaakt door de 
Bordetella pertussis bacterie. De ziekte komt nog regelmatig 
voor in Nederland, ondanks het feit dat vaccinatie tegen kink
hoest wordt aangeboden in het Rijksvaccinatieprogramma. Dit 
is voor VWS aanleiding geweest om opdracht te geven voor de 
ontwikkeling van een nieuw, verbeterd kinkhoestvaccin.

Grensoverschrijdend 
Internationale samenwerking wordt steeds belangrijker in 
de vaccinwereld. Zo is lntravacc betrokken bij verschillende 
projecten gefinancierd door de Europese Unie en/of WHO 
waaronder Fastvac, een samenwerkingsverband van Europese 
vaccininstituten. Maar lntravacc is ook betrokken bij interna
tionale projecten als het ITPIV project (International Techno
logy Platform for Influenza Vaccines), een in 2008 opgericht 
expertise en trainingscentrum voor de productie van griepvac
cin voor lage inkomsten landen; SabinIPV, een WHOproject 
dat een veilige productie van een lnactivated Polio Vaccin 
(IPV) nastreeft en het EU DG onderzoeksproject Stopenteric, 
dat zoekt naar profylactische oplossingen tegen darminfecties 
veroorzaakt door de bacteriën Shigella en ETEC (Enterotoxi
genic Esch erichia Coli).

Om ook toegang te hebben tot de nieuwste ontwikkelingen 
verbindt lntravacc zich met universiteiten en andere kennisin
stituten. lntravacc biedt in dit kader nu plaats aan 2 hooglera
ren en 8 promovendi.

Industrie 
Bij een verzelfstandiging hoort ook een samenwerking met de 
industrie. lntravacc heeft deze banden in toenemende mate. 
‘Zo is er een samenwerking met Janssen Pharmaceuticals, 
waarmee in een vierjarig onderzoek wordt gewerkt aan de 
ontwikkeling van een vaccine tegen de bacterie Neisseria me
nigitidis seragroep B, welke meningitis en sepsis veroorzaakt. 
De inspanningen van lntravacc en Janssen, waarbij laatstge
noemde gebruik maakt van het OMV technologieplatform 
van lntravacc, zijn veelbelovend voor de ontwikkeling van een 
universeel vaccin tegen meningokokken seragroep B.’ 

Polio eradicatie 
In het kader van het Global Polio Eradication lnitiative wil 
de WHO dat alle landen op korte termijn IPV gaan gebruiken 
om een poliovrije wereld te kunnen handhaven. Echter, op dit 
moment is IPV te duur, en de productiecapaciteit wereldwijd 
onvoldoende. Daarom ontwikkelt lntravacc actief technolo
gieën voor een nieuwe generatie betaalbare poliovaccins. Het 
nieuw ontwikkelde injecteerbare, geïnactiveerde poliovac
cin, voluit SabinIPV, maakt gebruik van minder virulente  
Sa binstammen van het poliovirus. Hierdoor wordt de  
productie van het vaccin veiliger. Deze technologie wordt 

Verocells growing on microcarrier beads

Business Opportunities
Partnerships in vaccine development
Extensive vaccine experience
Unique and critical cell lines, strains and materials
Platform technologies for the discovery phase
Development tools for representative vaccine leads
Technologies for formulation and delivery of vaccines
Proof of principle studies in animals and humans
Patents
Pilot plant
Animal facilities

Contact
Business Development and Licensing
Phone +31 (0)302747520
Mail: info@intravacc.nl
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Maquette met borden initiatiefnemers op achtergrond Rikus Wolbers en Chiel van Dijen in Meet & Greet Gebouw M

9 oktober 2013. De deuren van het unie-

ke Gebouw M op Novio Tech Campus  

worden geopend. 

9 oktober 2015: BiotechNews bezoekt  

Novio Tech Campus dat met 30 huurders 

precies 2 jaar na opening haar succes 

heeft bewezen, terwijl het nieuwe Gebouw 

A binnen afzienbare tijd de eerste huur-

ders kan verwelkomen. Gesprekspartners 

Rikus Wolbers, campusdirecteur, en Chiel 

van Dijen, adjunct-directeur bij Kadans 

Science Partner, geven een update.

Novio Tech Campus
Brug tussen wetenschap en markt versnelt innovaties

Unieke dynamiek van samenwer-
kingsverbanden
Een deel van de (leegstaande) fabrieken met ondersteunende 
faciliteiten bleek zich een paar jaar terug uitstekend te lenen 
voor herontwikkeling. Zeker in combinatie met  de unieke dy
namiek van intensieve samenwerkingsverbanden met andere 
semiconductor gerelateerde onderdelen van NXP Semicon
ductors. Renovatie en exploitatie van de gebouwen waren het 
vliegwiel waarmee de verdere ontwikkeling rond ‘Novio Tech 
Campus’ op gang kwam. Directeur van de Campus Rikus 

Wolbers: ‘We spelen in op een groeiende marktvraag voor 
specifieke labvoorzieningen en cleanrooms in deze bloeiende 
regio. Naast kennis bij de universiteiten en hoge en 
MBOscholen, is op de campus ook de het zwaartepunt van de 
R&D van NXP gevestigd. Dus ook op het gebied van de half
geleider industrie is een stevige kennispoot aanwezig. De re
gio kent verder prima netwerkorganisaties zoals Health Valley 
en het Business Cluster Semiconductors. Een groot voordeel 
is eveneens de Nijmeegse icoon FiftyTwo gelegen aan de rand 
van de Campus. Hier bevindt zich Royal HaskoningDHV, een 

Wie de Novio Tech Campus nadert, ziet allereerst het nieuwe 
NS station Goffert. In de vorige najaarseditie van Biotech
News & Lifesciences (2014) werd nog melding gemaakt van 
de opening van het station, maar inmiddels is het een voldon
gen feit en dat maakt deze locatie nog aantrekkelijker. Want 
daarmee wordt het enorme pluspunt van Novio Tech Campus, 
de centrale ligging en goede bereikbaarheid, alleen nog maar 
verder verstrekt. De campus bevindt zich op 10 minuten  van 
de Radboud Campus en Hogeschool Arnhem Nijmegen, mid
den in de Health Valleyregio, met een directe ontsluiting per 
snelweg en sinds een jaar dan ook per spoor. In een wat breder 
verband is Nijmegen met 160.000 inwoners niet alleen de 10e 
gemeente van Nederland, ook ligt het centraal ten opzichte 
van belangrijke economische regio’s als de Randstad, Noord 
Brabant en het Ruhrgebied. Van de relatief jonge beroepsbe
volking is meer dan de helft hooggeschoold. Daarnaast zijn de 
nabijheid van Radboud Universiteit en het UMC  als kennisin
tensieve organisaties van groot belang.

Huurders
Avivia; Business Cluster Semiconductors; Bruco, De  
Koningh Medical Systems; Echo Pharmaceuticals; Fluke 
Tektronics: GynNext; Health Valley; Jointsphere, Kadans 
Science Partner; Lead Pharma; Mellon Medical; Novio
Sense; NovioScan, Noviosys, Novio Tech Campus ; Phar
macytics, Photronics; qPharmetra; Radboudumc Tandheel
kunde, Rhumbline Consultancy; Rockstart; SMB Life 
Sciences; SPL Medical, Tokyo Future Style; Urogyn  
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internationaal bedrijf waarmee we op technisch vlak vaak sa
menwerken. Het health en life science cluster genereert de 
meeste werkgelegenheid in deze regio, maar er zijn ook vele 
toonaangevende bedrijven in de halfgeleiderindustrie te vin
den. Chemie en microbiologie spelen inhoudelijk een belang
rijke rol. Zo heeft Novio Tech Campus vorig jaar van de Top
sector Chemie de iLABstatus (InnovationLab) ontvangen.’

Kadans Science Partner
Kadans Science Partner is vanaf de initiatieffase van Novio 
Tech Campus partner van deze ontwikkeling. Kadans Science 
Partner is sinds 2003 actief in de kennisintensieve sector op 
het gebied van huisvesting, service & support en financiering 
van bedrijven. Kadans Science Partner stelt zich ten doel om, 
samen met haar partners, de gebruiker totaal te ‘ontzorgen’ op 
het gebied van huisvesting in de breedste zin. 
Kadans Science Partner stond garant voor de ontwikkeling 
van het bijzondere bedrijfsverzamelgebouw op Novio Tech 
Campus, Gebouw M, en nu ook van het tweede verzamelge
bouw, Gebouw A. Chiel van Dijen, adjunct directeur en  
partner bij Kadans beschouwt het als een eer en een uitdaging 
om niet alleen ontwikkelaar te zijn, maar ook een breed  
georiënteerde huisvestingsconsultant. ‘Dat betekent kennis en 
expertise over de meest uiteenlopende items: van stimule
ringssubsidies tot maatwerk in de huisvesting en van financie
ringsvraagstukken tot het beschikbaar stellen van een equip
ment pool met apparatuur. Daarnaast moet je bereid zijn tot 
een flexibel, maar langdurig commitment met je huurders, ‘ 
aldus de specialist in deze sterk groeiende nichemarkt. ‘Ge
bouw M is een stateoftheart verzamelgebouw op Novio 
Tech Campus dat inmiddels met 30 organisaties en 150 mede
werkers haar succes heeft bewezen. Je merkt ook dat de huidi
ge bedrijven op zoek zijn naar  een volwassen bedrijfsomge
ving buiten de universiteitscampus, zonder de inhoudelijke 
link te verliezen. Dat bieden wij hier op Novio Tech Campus.’ 

Gebouw A
Op de campus wordt het naast Gebouw M gelegen Gebouw A 
door Kadans herontwikkeld. Daar is op zo’n 1.000 m2 nog 
plaats voor startups. De opzet is ook anders. Daarnaast,’ zo 
geeft Chiel aan. ‘heeft Gebouw A een bijzondere industriële 
sfeer. We willen deze sfeer graag behouden.. Maar het geeft 
een continue uitdaging om een gebouw van een dergelijke 
leeftijd te herontwikkelen. Denk alleen maar aan zaken als as
best, de huidige brandveiligheidsnormen, ARBO en/of aircon
ditioning. Gebouw M is een heel ander verhaal. Dat had een 

Rockstart
Het Amsterdamse Rockstart, “The Global Startup Machi
ne”, begeleidt startups om  hun bedrijf zo efficiënt mogelijk 
te begeleiden op het gebied van funding en mentorship 
(Rockstart Accelerator en Rockstart Impact), netwerk en 
kantoorruimte (Rockstart Spaces), relevante startup events 
(Rockstart Answers) en meer. Rockstart heeft al zes andere 
incubators, waarvan vier gericht zijn op internetconcepten 
en mobiele applicaties, en twee op nieuwe energievoorzie
ning. 58 jonge bedrijven zijn sinds de start in 2012 geholpen 
om sneller de markt op te gaan. Rockstart lanceerde op 20 
mei jl haar eerste accelerator programma voor Digital Health 
startups op Novio tech Campus Nijmegen. Hier gaan start
ups –met de focus op verbeteren van gezondheid en zorg 
vanaf dag 1 samenwerken met belanghebbenden in NL en 
daarbuiten. Het valideren en schalen van hun bedrijf gebeurt 
in samenwerking met een uitgebreid internationaal netwerk 
van mentoren, investeerders en zorginstellingen. Meer infor
matie: www.rockstart.com

meer high tech uitstraling. In Gebouw M bevinden zich ook 
high tech labs, die komen niet in Gebouw A, behalve voor de 
productiefaciliteit van Sencio. Daarnaast wordt een deel van 
Gebouw A na oplevering gebruikt door Rockstart (zie kader)’ 
Wat er gebeurt met de organisaties die inmiddels binnen Ge
bouw M uit hun jas zijn gegroeid? ‘We ontwikkelen als Ka
dans levensloopbestendige en flexibele gebouwen. Tot nu toe 
hebben verschuivingen en verhuizingen binnen het gebouw de 
groei kunnen faciliteren. Maar op het grasveld dat voor ge
bouw M ligt, is ruimte voor ontwikkeling. Organisaties die 
echt door willen groeien, en een eigen gebouw (en ‘smoel’) 
wensen, kunnen hier grond pachten en vervolgens een pand 
laten bouwen en indien gewenst huren.’

Stimulans voor innovaties
Op Novio Tech Campus werken organisaties dicht bij elkaar in 
een inspirerende omgeving”, vervolgt de campusdirecteur.’ 
Dat geeft innovaties van idee naar marktrijpe producten een 
enorme stimulans. Denk daarbij aan de ontwikkeling van 
nieuwe geneesmiddelen, medische hulpmiddelen en systemen 
voor diagnostiek. Deze ontwikkelingen worden ook specifiek 
ondersteund door SMB for Life Sciences. Vanuit SMB wor
den services en support geleverd die helpen om de vaak jonge 
ondernemers vooruit te helpen. Het is de brugfunctie tussen 

wetenschap en de markt die innovaties doet versnellen. De ex
pertise en infrastructuur van de Radboud Rearch Facilities en 
de Radboudumc Technology Centers met hun (inter)nationale 
netwerken dragen daar zeker aan bij”. 
‘Bedrijven kunnen gedurende een gehele levenscyclus terecht 
op de Novio Tech Campus,’ aldus de enthousiaste Chiel van 
Dijen en Rikus Wolbers. ‘De driepoot en kruisbestuiving van 
kennisinstellingen, bedrijfsleven en overheid krijgt hier daad
werkelijk vorm.’ Niet voor niets is de slogan van Novio Tech 
Campus: ‘Where innovation Works!’

Meer informatie
Voor Novio Tech Campus:
Rikus Wolbers
email: rikus.wolbers@noviotechcampus.com
mobiel: 06 28 87 60 81
of kijken op www.noviotechcampus.com

Voor Gebouw M en A
Chiel van Dijen
email: c.dijen@kadansvastgoed.nl
mobiel: 06 50 85 97 10
of kijken op www.kadanssciencepartner.nl
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MediCapital Logistics
MediCapital Group has many years of extensive logistical  
experience in the worldwide distribution of medical  
equipment and supplies. Our knowledge of the relevant  
national and international requirements allows us to handle 
temperaturecontrolled and other exceptional transport and  
to facilitate efficient and costeffective customs clearance. 
MediCapital Group works with the world’s largest courier 
companies (TNT, DHL, FedEx, UPS) as well as with a  
network of trusted specialty couriers.

MediCapital Solutions
MediCapital Solutions delivers; financing 
and lease solutions and medical equipment 
related services for both healthcare provi
ders as innovative suppliers for the health
care industry. We make the use of new, re
liable and cost effective equipment available 
for healthcare providers. Our knowledge 
based on 20year experience in the medical 
industry combined with our financial exper
tise will offer you easy, flexible and reliable 
solutions.
For more information please visit our 
website: www.medicapitalgroup.com

MediCapital Group is the only independent medical 
equipment service provider that is able to finance  
medical equipment projects in addition to deliver added 
value. Founded as MediCapital Rent almost 20 years 
ago, MediCapital Group is now a growing global player 
in financial & logistical solutions for the medical  
equipment industry. Offering a variety of services  
ranging from the effective and efficient deployment  
of medical equipment for clinical trials to asset manage-
ment solutions for hospitals, health care providers,  
laboratories and technology providers.

MediCapital Group

Carduso heeft € 16 
miljoen ‘uit te delen’

CyTuVax start 
klinisch onderzoek

Met een klein berichtje in het Financieele 
Dagblad kondigde de Universiteit Gronin
gen in september 2015 aan dat ze de deu
ren gaat sluiten voor startups. Het nieuwe 
fonds Carduso Capital zal voortaan het ka
pitaal beheren dat beschikbaar is als inves
tering in startende bedrijven. 
Carduso Capital is een onafhankelijk finan
cieringsfonds dat speciaal is opgericht om 
het geld dat beschikbaar is van onder an
dere de regionale ontwikkelingsmaatschap
pij NOM, zorgverzekeraar De Friesland en 
Investeringsfonds Groningen te investeren. 
Verder zijn er gesprekken met andere inves
teerders gaande om het nu al beschikbare 
bedrag van € 16 miljoen te verdubbelen. 
Carduso Capital wil bij voorkeur participe
ren in technologiebedrijven die zijn geba
seerd op kennis die in het Gronings weten
schapscluster in en om de Rijksuniversiteit, 
RUG en het Academisch Ziekenhuis Gro
ningen, UMCG, sterk vertegenwoordigd of 
daaruit afkomstig is. 

CyTuVax start klinisch onderzoek met vac
cin voor mensen die niet reageren op stan
daard Hepatitis B vaccin. 
Het Maastrichtse biotech bedrijf CyTuVax 
is gestart met een fase I klinische studie 
met haar verst gevorderde vaccin (HBAI20) 
voor mensen die niet reageren op het stan
daard vaccin tegen Hepatitis B. Het onder
zoek wordt gedaan in het Maastricht MC 
met 36 vrijwilligers.   Voor meer informatie 
ga naar de website www.cytuvax.com
seerd op kennis die in het Gronings weten
schapscluster in en om de Rijksuniversiteit, 
RUG en het Academisch Ziekenhuis Gro
ningen, UMCG, sterk vertegenwoordigd of 
daaruit afkomstig is. 

MediCapital Rent
MediCapital Rent is the world’s leading, onestop resource 
providing medical equipment rentals for clinical trials. The 
reason we’re a leading player is our unrivalled global logistics 
chain, driven and executed by an seasoned team of experts 
with a safe pair of hands dedicated to total customer  
satisfaction. MediCapital Rent is committed to offering timely 
and continuous availability of the latest and bestquality 

equipment, wherever in 
the world it is needed.

YOUR
CAREER
IS OUR
BIGGEST
ASSET

Executive Search  &  Coaching

LENS & PARTNERS

Contact us for your career:
info@lensandpartners.com

twitter: lensandpartners
+31 (0) 20 462 30 60

lensandpartners.com
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Ziekenhuizen staan voor de uitdaging om 

hoog kwalitatieve zorg te leveren tegen 

een betaalbare prijs. Eurocept richt zich al 

geruime tijd op dit complexe vraagstuk en 

werkt samen met ziekenhuizen om effici-

ency en kwaliteit te realiseren. “Vanaf dag 

één streven wij naar het vereenvoudigen 

van de behandelrelatie tussen arts en pa-

tiënt”, vertelt Mike van Woensel, directeur 

van Eurocept. “De structuur van de orga-

nisatie maakt het mogelijk om hier breed 

op in te steken.”

Patiënt centraal + kwaliteit van zorg + doelmatig werken
utopie of haalbaar?

Eurocept Pharmaceuticals verzorgt de ontwikkeling, regis
tratie, productie, distributie, marketing en verkoop van ge
neesmiddelen in diverse therapeutische gebieden. Daarnaast 
levert Eurocept Homecare gespecialiseerde zorg thuis en 
bijbehorende ambulante technologie voor het toedienen van 
medicatie en medische voeding in de thuissituatie. Tevens be
schikt Eurocept over een landelijk opererende apotheek en een 
farmaceutische groothandel. In samenwerking met medisch 
specialisten, apothekers, ziekenhuisbesturen en partijen in de 
zorg werkt Eurocept aan implementatie van innovatieve tools, 
bijvoorbeeld om verspilling in de zorg tegen te gaan.

Gespecialiseerde zorg thuis
De overheveling van verschillende medicijnen betekent dat 
verschillende medischspecialistische geneesmiddelen inte
graal en exclusief onder de ziekenhuisbekostiging vallen en 
niet meer vergoed worden vanuit het GVS. Welke gespecia
liseerde zorg kan onder de juiste condities, met een gekwali
ficeerd verpleegkundige en als de patiënt dit wil, ook plaats
vinden in de thuisomgeving? Het is een vraag die steeds vaker 
gesteld wordt. Is het bijvoorbeeld medisch gezien noodzake
lijk en wenselijk voor de patiënt om meer dan een week in
traveneus antibiotica te krijgen in het ziekenhuis, als dit ook 
thuis kan?

Online loket
Het totaalconcept van Eurocept bestaat dus naast gespeci
aliseerde zorg (geleverd door het landelijk werkende ver
pleegkundig team van Eurocept) uit distributie van het ge
neesmiddel, medische voeding en de levering van eventuele 
hulpmiddelen zoals infuuspompen. Dit ‘alles in 1’ concept 
wordt uitgevoerd met behulp van Eurocept Plaza, het digitale 
zorg informatiesysteem. Met behulp van dit online loket kan 
de medisch specialist en/of de verpleegkundige in één keer 
gespecialiseerde zorg (uitvoeringsverzoek) in de thuisomge
ving aanvragen, inclusief recept en eventuele hulpmiddelen. 
De verpleegkundige van Eurocept rapporteert zorgcontacten 
en bijzonderheden eveneens in Eurocept Plaza. Dit maakt het 
een verlengstuk tussen de arts en de verpleegkundigen. Vanuit 
de cloud kan de arts exact aangeven hoe hij de behandeling wil 
laten verlopen en hij krijgt een terugkoppeling van de gebeur
tenissen in de thuissituatie. De arts heeft dus op ieder moment 

de regie en kan de behandeling 24/7 monitoren. Van Woensel: 
“Dit monitoren willen we optimaal faciliteren. Dit komt bij
voorbeeld tot uiting in gebruik van onze infuuspompen die op 
afstand in te regelen en uit te lezen zijn.”

Het systeem van Eurocept heeft zich de afgelopen jaren ruim
schoots bewezen. Diverse ziekenhuizen zetten het met succes 
in. Inmiddels worden ook in Belgische ziekenhuizen pilots op
gestart. “We hebben het systeem steeds verder uitgebreid en 
aangepast”, vertelt Mike van Woensel. “Zo zijn er indicatiege
richte zorgstraten. Een zorgstraat is een  in samenspraak met 
behandelend artsen   geïntegreerd model waarin de gewenste 
zorg (medicatie, zorg, medisch technische hulpmiddelen) ge
definieerd wordt. We streven naar volledigheid en keuzevrij
heid van medicatie.” 

Insights
In 2013 nam Eurocept Healthcare Insights over, een bedrijf 
dat medische data vertaalt naar inzicht en deze terugkoppelt 
aan behandelend artsen. “Op die manier kun je concluderen 
wat een behandeling oplevert en – belangrijker – wat de ge
zondheidswinst is voor de patiënt”, legt Van Woensel uit. “In 
de medische wereld worden veel data verzameld, maar daar 
moet je natuurlijk wel iets mee doen. Dankzij de gegevens en 
conclusies van Healthcare Insights kunnen artsen hun behan
deling sneller aanpassen aan de persoonlijke situatie van de 
patiënt.” 

Medicijnverspilling
Dat technologie kan helpen om de efficiency in de zorg te 
verbeteren, beseft Eurocept als geen ander. “We zijn altijd op 
zoek naar manieren om kosten te besparen zonder de kwali
teit van de zorg aan te tasten”, legt Van Woensel uit. “Al een 
aantal jaar richten we ons bijvoorbeeld op verspilling van dure 
geneesmiddelen. Veel medicijnen worden ongebruikt naar de 
apotheek teruggebracht. Bij dure, gekoelde medicijnen voor 
bijvoorbeeld oncologie, hepatitis C en HIV gaat het maande
lijks om miljoenen, alleen al in ons land. Deze moeten wor
den vernietigd, omdat niet zeker is of ze op de juiste manier 
bewaard zijn. Om een oplossing te bieden voor dit probleem, 
wordt een speciale chip aangebracht in de verpakking van de 
medicijnen. Deze zogenaamde 2SaveMed chip registreert bij 

welke temperatuur het geneesmiddel is bewaard, zodat het 
mogelijk is om bij inlevering na te gaan of medicijnen goed 
bewaard zijn.” 

Besparing
 “Ik verwacht dat apothekers dankzij de chip zo’n tien tot 15 
procent van de medicijnen kunnen herverstrekken”, zegt Van 
Woensel. “Met een eenvoudige rekensom kun je dan nagaan 
wat dit oplevert. Om welke getallen het precies gaat, moet de 
komende tijd duidelijk worden. Op dit moment loopt er een 
pilot met vijf ziekenhuizen voor dure medicijnen als HIV en 
TNFα middelen.”

Inzicht op ieder moment
Via Eurocept Plaza is op ieder moment een temperatuurrap
portage te zien. Verpleegkundigen kunnen daarmee tijdig in
grijpen wanneer het geneesmiddel niet op de juiste manier be
waard wordt. Op die manier krijgt het systeem nog een tweede 
functie. Van Woensel: “2SaveMed is een voorbeeld van waar 
wij voor staan: concrete oplossingen bieden die verbeteringen 
in de zorg opleveren. Zowel met betrekking tot de kwaliteit 
voor de patiënt als doelmatigheid.”

Oplossingsgericht denken
Volgens Van Woensel is er ruimte voor verbetering als het gaat 
om efficiency en kwaliteitsverbetering in de zorg. “De moge
lijkheden liggen er en er treedt langzaam een cultuurverande
ring op, maar er is meer oplossingsgericht denken nodig bij 
de verschillende partijen. We moeten de domeinen loslaten en 
samen naar hetzelfde doel werken. De oplossingen zijn voor
handen, maar stranden vaak in discussies die de betalers met 
elkaar voeren. We moeten samen kijken naar de overlappende 
belangen en – heel belangrijk – begrip voor elkaar krijgen. 
Transparantie is het sleutelwoord, dan kun je ontzettend ver 
komen.”

Meer weten over de activiteiten van Eurocept? Kijk dan op 
www.eurocept.nl.
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www.scientiq.euBoundless in laboratory staffi ng
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ScientiQ Staffi ng staat voor de meest getalenteerde en gemotiveerde laboranten uit Nederland en 
de rest van Europa. Maar ook voor een boeiende carrière binnen de laboratoriumbranche. Hoe?
 
• Extra trainingsprogramma’s voor onze kandidaten waardoor zij zich continue blijven ontwikkelen
• No cure no pay: geen factuur indien de detachering de eerste maand niet succesvol blijkt.
• Persoonlijke en gedegen selectieprocedures, HR advies en carrière coaching.

Meer weten? Bel 076 - 548 13 20

ScientiQ biedt de top aan 
laboratoriumpersoneel

Omnicom eClinical Solutions for Life

Businesses are finding themselves faced with transformative 
change, from cloud technology to big data. No better example 
than the life sciences industry which is transforming from a 
datadriven clinical enterprise to an informationdriven one. 

OmniComm Systems is a leading strategic software solutions 
provider to the life sciences industry. We understand the power 
that an informationdriven clinical enterprise can bring to your 
clinical research organization. OmniComm is the only com
pany that provides a choice of bestofbreed EDC platforms 
purposebuilt for your unique clinical research environments 
– early phase, late phase, phase IIII, device trials, and inves
tigator initiated. OmniComm provides the most advanced, 

open and interoperable EDC platforms with extensive global 
experience in over 60 countries from over 4,000 clinical trials. 
Our technology and services have been used in over 50,000 
investigator sites and we have trained over 20,000 users on 
TrialMaster EDC. Through our innovative cloud technology 
and advanced API web services we provide you with infor
mation to make insight driven, clinical data based decisions; 
bringing medical therapies to patients faster with lower risk. 

We invite you to learn why 4 of the 5 
top CROs and 7 of the 10 largest Phase I 
Clinics run OmniComm EDC technolo
gies. www.omnicomm.com 

Lygature:  
samenwerken voor 
medische innovatie

De twee grootste publiek-private 
topinstituten in de topsector Life Sci-
ences & Health, CTMM (Center for 
Translational Molecular Medicine) en 
TI Pharma (Top Instituut Pharma), 
gaan per 1 januari 2016 samen verder 
als Lygature.  Door middel van pu-
bliek-private samenwerkingsverban-
den waarin wetenschap, industrie en 
maatschappelijke instellingen samen-
komen, werkt Lygature aan nieuwe 
mogelijkheden op het vlak van medi-
sche technologie en farmacotherapie. 
Zodat elke kans voor patiënten benut 
wordt, waar ook ter wereld. 

Lygature richt zich op onderwerpen die 
te groot en te complex zijn om door 
één organisatie gerealiseerd te kunnen 
worden. Publiekprivate samenwer
kingsverbanden tussen de juiste partijen 
kunnen hier een oplossing bieden. Een 
belangrijk ingrediënt van succesvolle 
samenwerking is een onafhankelijke 
derde partij die aan vertrouwen bouwt, 
governance levert en barrières overstijgt. 
Lygature heeft geen winstoogmerk.
Lygature bouwt en begeleidt partner
ships, zoekt financiering en stuurt de 
partnerships vanuit haar wetenschappe
lijke en managementcapaciteiten. In de 
afgelopen periode is zo reeds een por
tefeuille van tien grote publiekprivate 
partnerships opgebouwd. Voorbeelden 
zijn projecten op het gebied van datain
frastructuur zoals TraIT en het delen 
van belangrijke technologische midde
len en stoffenbibliotheken zoals bij de 
European Lead Factory, het vlaggen
schipproject. 
Met Lygature bundelt de Nederlandse 
sector de krachten op het gebied van 
diagnostiek, imaging en farmacothe
rapie. De nieuwe organisatie wordt zo 
een nog belangrijker speler op het ge
bied van publiekprivate onderzoekssa
menwerking, zowel op nationaal als op 
Europees niveau. Door samen te werken 
komen medische innovaties versneld ten 
goede aan de gezondheid en welvaart 
van onze samenleving. Meer informatie 
vindt u op de nieuwe website van Lyga
ture (www.lygature.org).
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Met een nieuwe subsidie voor de komende drie jaar kan het 
vanuit de Universiteit Utrecht opgerichte Crossbeta Bioscien
ces belangrijke volgende stappen zetten in het uitbreiden van 
het technologieplatform naar andere ernstige ziektes.

‘Binnen het onderzoek naar een medicijn tegen Alzheimer  
hebben we zojuist met succes de eerste proeffase met diermo
dellen afgerond en willen nu verder bouwen op de zeer  
positieve resultaten daaruit.’

Dierproeven
Ze zijn nog gevestigd in één van de gebouwen van de Univer
siteit in Utrecht als een belangrijke spin off van UMC Utrecht. 
Toch bestaat Crossbeta Biosciences in december al tien jaar. 
Een periode waarin er veel is gebeurd en niet in de laatste 
plaats het onderzoek naar een medicijn tegen Alzheimer. Met 
de komst van directeur Scheefhals in 2010 is het bedrijf zich 
gaan concentreren op het bestrijden van deze ziekte, die qua 
profiel in dezelfde reeks te scharen is als ALS , Parkinson en 
Huntington. Een gouden greep, want binnen vier jaar is er al 
een verrassend resultaat te melden. ‘Van de dierproeven die 
wij in Engeland hebben laten uitvoeren is er nagenoeg volledi
ge neutralisatie te zien met de stof die wij willen gebruiken in 
het door ons te ontwikkelen medicijn.’ Een traject dat in 2011 
startte met het screenen naar compounds. ‘Daaruit kwamen 
vijf hit classes waarvan we er één hebben geselecteerd met nu 
dit bijzondere resultaat.’

Kern van het hele verhaal volgens de CEO zijn de verklevin
gen van eiwitten in de hersenen die ontstaan door het eiwit 
betaamyloïde. ‘Op het moment dat iemand ouder wordt, is de 
opruimfunctie van het lichaam van deze oligomeren minder 
goed. Op die manier zijn ze voor de hersenen toxisch en  
kunnen ze blijvende schade aanrichten. Lang is gedacht dat 
plaque Alzheimer veroorzaakte, maar het zijn juist deze  
oligomeren. Hoe meer betaamyloïde er is hoe groter de kans 
is dat deze building blocks voor oligomeren elkaar vinden en 
aan elkaar kleven. Een zeer moeilijk te onderzoeken probleem, 
omdat die verklevingen dynamisch zijn en ook zo weer uit 
elkaar kunnen vallen.’ Doordat Crossbeta Biosciences in staat 
is deze oligomeren te stabiliseren, hebben ze een heel realis
tisch en uniek model in handen waarmee onderzoek veel  
eenvoudiger wordt en ook veel betrouwbaarder. 

Crossbeta Biosciences
Onderzoek naar Alzheimer steeds grotere noodzaak

Hij draagt twee verschillende sokken. Een 

zwart-wit gestreepte en een blauwe.  

Speciaal voor de Alzheimermaand  

ontworpen exemplaren die de verwarring 

aangeven waarmee patiënten met deze 

ziekte te maken krijgen. Zelf vindt Guus 

Scheefhals, directeur van Crossbeta Bio- 

sciences het heel belangrijk dat Alzheimer 

bespreekbaarder wordt. Zijn bedrijf zoekt 

al jaren naar een geneesmiddel en lijkt op 

het punt van een doorbraak te staan. De 

enige horde is dat er partners nodig zijn 

om het traject te financieren. 

Financiering
De met chromotografie opgezuiverde stabiele oligomeren zijn 
volgens Scheefhals vervolgens buitengewoon geschikt om op 
zoek te gaan naar geneesmiddelen. ‘Het idee daarbij is om een 
stof te vinden die specifiek bindt aan de oligomeren. Lukt dit, 
dan kunnen we de toxiciteit ervan stoppen of neutraliseren. 
Binnen het Alzheimer programma hebben we laten zien dat 
deze aanpak echt mogelijk is met een overtuigend resultaat in 
het dierproefmodel .’ Een traject dat het Utrechtse bedrijf kon 
financieren met een subsidie van driekwart miljoen Euro die 
ze in 2011 hadden gekregen aangevuld met een half miljoen 
krediet en financiering door onze aandeelhouders. ‘Het zeer 
heuglijke nieuws is dat we door de succesvolle afronding van 
deze stap dit jaar nog eens een miljoen innovatiekrediet  
krijgen voor de komende drie  jaar.’

Nog een manier om fondsen te verwerven is door andere  
partijen toegang te bieden tot de technologie waar Crossbeta 
nu al over beschikt. ‘Onze kennis stelt ook anderen in staat  
op therapeutisch gebied met oligomeren te werken. Zo  
leveren we bijvoorbeeld al oligomeren aan PerkinElmer, een 
Amerikaanse multinational met een wereldwijd verkoop 
netwerk en hebben we een strategische partnership met  
Servier, een Frans farmaceutisch bedrijf. Daarnaast werken 
we met universitaire onderzoeksgroepen, zoals met een  
postdoc in Utrecht,  twee academisch clubs in Duitsland en 
twee in Frankrijk. We hebben ook een Australische partner, 
AdAlta, die met behulp van onze oligomeren antilichamen 
ontwikkelt die te gebruiken zijn voor een diagnostische assay.’ 
‘Onze aandeelhouders die vaak al vanaf het begin aan boord 
zijn hebben veel vertrouwen in onze techniek, maar  genees
middelonderzoek is buitengewoon kostbaar. Er is vooral veel 
geld nodig om de fase van de klinische studies, die over  
enkele jaren aanbreekt, te financieren. Vandaar dat de CEO 
ook al op zoek is naar professionele investeerders in binnen 
en buitenland. Hij is daarvoor ook in de VS geweest waar ze 
volgens hem veel meer openstaan voor innovatieve ideeën.  
‘Ik denk daarbij aan venture capital of farmaceutische  
partners die geïnteresseerd zijn in het medicijn dat wij  
ontwikkelen. Het grote voordeel van onze techniek is dat  
dit een medicijn is dat via een tablet ingenomen kan  
worden, waardoor het gemakkelijker toe te dienen is. Het kan 
ook samen met andere medicijnen uiteindelijk onderdeel  
zijn van een cocktail om het proces van Alzheimer in een 

Dementie doodsoorzaak één.
Met 12.500 mensen die in 2014 overleden aan de
mentie was dit voor het eerst in de geschiedenis de 
belangrijkste doodsoorzaak, met meer sterfgevallen 
dan longkanker en hartinfarcten. Op dat moment ver
bleven er 73.000 mensen met dementie in verpleeg en 
verzorgingshuizen. Een aantal dat ondanks de bezuini
gingen sneller is gestegen dan de voorspellingen. Om
dat het aantal ouderen tussen 1980 en nu is verdubbeld 
en van nu tot 2040 nogmaals zal verdubbelen is onder
zoek naar medicijnen voor deze ziekte een absolute 
noodzaak. Mede omdat hoge leeftijd de belangrijkste 
risicofactor is en door de goede gezondheidszorg de 
levensverwachting steeds hoger is en daardoor dus het 
aantal ouderen met dementie extra snel stijgt.

Bron: www.alzheimer.nl.

vroeg stadium te stoppen. Tot  nu toe was het onderzoek voor
al gericht op het ingrijpen in een vergevorderd stadium. Een 
betere kans is er wanneer geneesmiddelen bijtijds worden  
ingezet.’

Met de kennis die bij Crossbeta Biosciences nu al aanwezig is, 
is het slechts een kleine stap om ook op zoek te gaan naar 
stoffen die een binding aangaan met de oligomeren die de 
schade veroorzaken die ziektes als ALS, Huntington en 
Parkinson tot gevolg hebben. ‘Het is natuurlijk heel goed 
denkbaar dat de stoffen die we nu al hebben geselecteerd ook 
iets laten zien op andere oligomeren, maar dat is iets voor de 
toekomst.’ 
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Active in life sciences? The Dutch Life Sciences Conference is a must!

Meet the future – your future – at the Dutch Life Sciences 
Conference. The DLSC brings together creative entrepre-
neurs and expert investors. It’s the opportunity for top life 
scientists to find the business partners they need to realize 

their ambitions. Want to know what the sector’s next big 
success story is going to be? It’s a story you could be part 
of!

23 November is your opportunity to rub shoulders with the 
sector’s movers and shakers at the DLS Conference in Lely
stad’s Agora Theatre. To see and hear all about the very latest 
developments in this dynamic field. To make contact with the 
people and companies that can help you open the door to the 
future. Encounter new ideas. Expand your network. Engineer 
opportunities.

Your next success story starts here
Looking for new business partners? There’s no better place to 

find them than at the Dutch Life Scien
ces Conference. Everybody who is any
body will be there. From startups to big 
names in biopharma, medical devices 
and healthcare… from venture capita
lists and business angels to leading rese
arch centres.

Looking for a business partner?
Make a presentation at the Investors Fo
rum. The Forum represents a unique op
portunity to spotlight your ideas in front 
of an audience of potential business 
partners. To meet investors who under
stand life sciences. To get their advice 
on the best strategy for bringing your 
plans to fruition. To move a step closer 
to realizing your dreams.

Info www.dutchlifesciences.com

Mark Straley 

benoemd tot CEO 

van Agendia

Mark Straley benoemd tot CEO van 
Agendia Agendia ontwikkelt moleculair 
diagnostische kankertests (waaronder 
de borstkankertest MammaPrint®) en 
is leidend op het gebied van therapie op 
maat (personalised medicine). Agendia 
heeft de Amerikaan Mark Straley be
noemd tot CEO. Straley volgt de Ne
derlander Jan Egberts op die vorig jaar 
oktober ad interim deze functie op zich 
nam. 

Straley heeft meer dan 25 jaar interna
tionale ervaring in de ontwikkeling en 
commercialisatie van klinische diag
nostiek en laboratoriumdiensten. Stra
ley was President Anatomische Patho
logie bij Thermo Fischer Scientific uit 
Waltham, Mass. in de VS. Daarvoor 
was hij CEO van Metamark Genetics 
(Cambridge, Mass.), een ontwikkelaar 
van prognostische en voorspellende di
agnostische tests voor therapie op maat 
van kankerpatiënten.
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Bij het hechten met de Switch krijgt de chirurg een hand te
rug, waarmee hij/zij zichzelf het weefsel kan presenteren. Het 
hechtproces kan met één hand gecontroleerd uitgevoerd wor
den door het indrukken van de bedieningsknoppen. De Switch 
lijkt in eerste instantie nog het meest op een pincet, maar is 
in wezen een geavanceerde naaldvoerder. Een klein recht 
dubbelpuntig naaldje is altijd in één van de bekken gezekerd, 
waarmee optimale controle over de naald een feit is geworden. 
De specialist kan daarom zijn/haar focus nu volledig richten 
op het hechten. Dit alles 
zorgt ervoor dat de chi
rurg heel precies en in 
de helft van de tijd kan 
hechten, hetgeen pati
entvoordeel tot gevolg 
heeft.

(Vaat)chirurgie
‘In een brede marktverkenning binnen de chirurgie hebben 
we gekeken naar de behoefte: waar is een directe behoefte 
om een wond zo snel en effectief mogelijk te hechten? Dat 
is vooral in de vaatchirurgie belangrijk: de te opereren vaten 
staan afgeklemd en de organen erachter zijn verstookt van 
bloed en zuurstof. Hoe eerder de organen weer de normale 
bloed en zuurstof toevoer krijgen, hoe beter. Het hechten van 
vaten dient secuur te gebeuren en vereist de nodige finesse. De 

Verrassend eenvoudig en daarom o zo 

geniaal. In het dagelijks leven zijn er vele 

producten die aan deze kwalificatie vol-

doen. De (vaat)chirurgie heeft nu haar 

eigen vernuftige uitvinding: de Switch,  

een instrument waarmee met 1 hand  

accuraat en snel gehecht kan worden.

Mellon Medical 

Switch: suturing reinvented 

Switch maakt dit mogelijk. Maar in principe kan onze techno
logie iedere tubulaire en gelaagde structuur hechten. Daartoe 
zouden ook andere modellen gemaakt kunnen worden, voor 
net iets andere toepassingen, zoals bijvoorbeeld de neurochi
rurgie. We hebben dit voorzien door meerdere octrooien aan 
te vragen. Niet alleen voor het huidige product, maar ook voor 
toekomstige, zodat ook de toekomstvisie beschermd is.‘ be
sluit de CEO.

Dat naast het team, de specialisten en de investeerders, ook 
Key Opinion Leaders  internationaal vooraanstaande (vaat)
chirurgen  in de Switch geloven, blijkt wel uit de professo
ren (zie onderstaande kaders) die zich inmiddels aan Mellon 
hebben gelieerd. Momenteel staat Mellon aan de vooravond 
van het productieproces, parallel daaraan loopt de volgende 
fase van de CE certificering. In de tweede helft van 2016 komt 
naar verwachting de Switch op de Nederlandse en Vlaamse 
markt, in de nabije toekomst zal in ieder geval de Duitse markt 
volgen.

Voor meer informatie
www.mellonmedical.com

Willem Wisselink, MD, PhD 
Since 1999, Prof. Wis
selink works as a vas
cular surgeon at the 
Department of Surgery 
of the VU University 
Medical Center, Am
sterdam. He is Chief 
of the Vascular Surge
ry Division and Vice 
Chair of the Depart

ment of Surgery. He is also Adjunct Professor of Surgery 
at the University of Illinois, Chicago. His group of five 
vascular surgeons perform all types of vascular surgery 
with specific attention to complex aortic surgery and lapa
roscopic vascular surgery

Ralf Kolvenbach MD, PhD, FEBVS
Prof. Kolvenbach ser
ves as Director of the 
Department of General 
and Vascular Surgery, 
Endovascular Therapy 
and Phlebology at Au
gusta Hospital and Ca
tholic Clinics Group, 
Düsseldorf, Germany. 
He is also a Clinical 

Professor of Vascular Surgery at the HeinrichHeine Uni
versity of Düsseldorf, Honorary Professor SinoJapanese 
Friendship Hospital and University of Beijing, China and 
Professor and Cochair of the Allied Health Profession 
Program at the Fliedner University in Düsseldorf. He is 
affiliated inter alia with the German Board of Vascular 
Surgery as a Fellow, the European Society of Vascular 
Surgery as a full member and the International Society of 
Vascular Surgery. 

Jean Panneton, MD, FACS, FRCSC 
Prof. Panneton is 
Professor of Surgery 
and Vascular Surgery 
Chief and Fellowship 
Program Director at 
Eastern Virginia Medi
cal School in Norfolk, 
VA. Prof. Panneton has 
participated in nume
rous trials and has pu

blished extensively. He lectures internationally on a wide 
range of open and endovascular surgery topics, bringing 
particular expertise in the repair of thoracic dissection and 
aneurysms, redo aortic surgery, complex arch vessel re
construction and thoracic and abdominal endografting.

Juan Carlos Parodi, MD, PhD
Prof. Parodi is Ho
norary professor of 
Surgery at the Univer
sidad de Buenos Aires 
and works as Chief of 
Vascular Surgery at 
the Trinidad Hospital, 
san Isidro, Buenos Ai
res. He pioneered the 
first stent graft for the 

treatment of aortic aneurysms in 1990. Prof. Parodi is the 
recipient of numerous distinctions, including the Jacobson 
Innovation Award in 1998 administered by the Honors 
Committee of the American College of Surgeons, the 2000 
Award for Excellence in Endovascular Surgery from the 
International Society of Endovascular Specialists (ISES), 
and the 2006 Medal for Innovation from the Society for 
Vascular Surgery (SVS). In 2015, the Society of Vascular 
Surgery elected him to give the Homans Lecture conferred 
to the Pioneers of the Specialty.

Het Nijmeegse bedrijf Mellon Medical (Mellon), gevestigd in 
gebouw M op de NovioTech campus, richt zich op een hecht
techniek waarmee accuraat en in de helft van de tijd gehecht 
kan worden. Het team bestaande uit Lieuwke de Jong, CEO, 
en dr. Mark Vrancken Peeters, CMO, beschikt over een uit
gekiende combinatie van commerciële vaardigheden en state 
of the art kennis en expertise in de vaatchirurgie. Recent is 
Mellon uitgebreid met Sales & Marketing Manager Jeroen 
Soederhuijsen en vier internationaal toonaangevende Key 
Opinion Leaders. Met Lieuwke de Jong blikken we terug op 
de ontstaansgeschiedenis van Mellon.

‘Een paar jaar terug begonnen dr. Mark Vrancken Peeters en 
ik met het uitwerken van een concept dat de dagelijkse prak
tijk van het hechten, met name in de vaatchirurgie, revolutio
nair zou kunnen verbeteren, ‘ vertelt de enthousiaste Lieuwke 
de Jong. ‘Het concept kwam van dr. Vrancken Peeters, zelf 
vaatchirurg. We kwamen in contact met de ingenieurs van het 
Rotterdamse Spark Design & Innovation en samen creëerden 
we een 3D model en enkele animatiefilmpjes van ons product: 
de Switch. Toen we dit promotiemateriaal hadden, verzorgden 
we een businessplan, en konden we op zoek naar investeer
ders. In 2013 vonden we drie partijen die vertrouwen in het 
team en het productidee hadden: financieringsmaatschappij 
Thuja Capital, Brabantse Ontwikkelings Maatschappij en Par
ticipatiemaatschappij Oost Nederland.

Snel en efficiënt hechten
‘Bij het hedendaagse hechtproces heb je per definitie twee 
handen nodig, ‘ legt Lieuwke uit. ‘In de een houd je de naald
voerder, in de ander de pincet. In de naaldvoerder plaatst de 
specialist een semi circulair naaldje. Deze wordt door het 
weefsel geprikt. Met de pincet pak je vervolgens het naaldje 
op en trek je de hechtdraad door het weefsel. Daarna wordt de 
naald weer in de naaldvoerder gepositioneerd. Het is een er
gonomisch inefficiënt proces, waar de focus ligt op het onder 
controle krijgen van het naaldje. De naald valt regelmatig uit 
de bek van de naaldvoerder of gaat daarin ‘dansen’ en het is 

moeilijk om de naald juist te positioneren in de naaldvoerder. 
Het duurt dan ook lang om het hechten goed onder de knie te 
krijgen en het vergt oefening om de kunst van het hechten bij 
te houden.’

De eindgebruiker wordt alleen  
enthousiast als het product een  

toegevoegde functionaliteit heeft en 
als het patiëntenvoordeel oplevert. 
Ook die voordelen biedt de Switch.
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Het is drie uur ’s nachts en op het landgoed van het echtpaar 
Schulten begint de werkdag. In de stilte klinkt het geluid 
van de sleutel waarmee Ton de houten deur naar zijn atelier  
opent. Pas om zeven uur stopt hij om met zijn vrouw Ank te 
ontbijten. Om daarna zijn werk in het atelier te vervolgen en 
in de middag met de hond te gaan wandelen. Voor hem het 
moment om na te denken over nieuwe projecten. Later in het 
donker van de nacht kan hij de gevoelens die daarbij horen 
het beste op doek brengen. Vanuit een zwart vlak bouwt hij 
met zorgvuldige uitgemeten lijnen een wereld op waarin hij 
de warmte, die hij voelt in zijn hart, vertaalt in een bijzonder 
samenspel van kleuren. Daarom lijkt het altijd alsof in zijn 
schilderijen de zon schijnt. Het is alsof hij wil zeggen: ‘Kijk 
hoe mooi deze wereld is.’ Een boodschap die hij met nog veel 
meer verve brengt nadat hij samen met zijn vrouw een zwaar 
autoongeluk overleefde. Dat was in 1991 maar het komt nog 
steeds in ieder interview met de schilder ter sprake. Hij heeft 
voor zijn gevoel een tweede kans gekregen en deze met beide 
handen gegrepen. 

Bakker
Als jongen uit een bakkersgezin is de uit het oosten afkomsti
ge kunstschilder vergroeit met zijn woonplaats Ootmarsum. 
Daar ontmoette hij zesenvijftig jaar geleden zijn vrouw Ank, 
maakte hij carrière als reclameman en later als de schilder die 
aan de wieg stond van het Consensisme. Een stroming waarbij 
waarnemingen en voorstellingen uit verschillende zintuig 

sferen met elkaar worden verbonden. In zijn werk is dat terug 
te zien in de klanken en geuren die zijn werk oproepen. Direc
teur van Galerie en Museum Ton Schulten Simone Heller: 
‘Soms zijn mensen tot tranen geroerd als ze hier vertrekken. 
Er was zelfs een vrouw die precies aan kon wijzen welk  
schilderij het ongeluk verbeeldde. Ze voelde de kou die er 
vanuit ging.’ Simone is samen met zijn vrouw Ank heel  
belangrijk in zijn leven, want doordat zij zich met de zakelijke 
kant van zijn imperium bezig houden, kan hij zich volledig op 
het schilderen richten. De tijd die hij doorbrengt in zijn atelier 
is heilig. Daarom zocht zijn vrouw Ank al vrij snel naar een 
andere tijdsbesteding. Ze kocht voor hem een galerie en zette 
zo Ootmarsum als kunststadje op de kaart. Inmiddels is zojuist 
het tweede museum geopend en komen bezoekers uit de  
hele wereld naar het oosten van Nederland om zijn kleurrijke 
voorstellingen te aanschouwen. 

Ton wijst naar een schilderij dat hij die ochtend heeft opge

Ton Schulten
Een man met een missie

Iemand die Ootmarsum bezoekt, stuit  

al snel op Ton Schulten. Misschien wel de 

enige volwassen inwoner die geen bank-

pas en telefoon bezit en zwerfvuil opruimt 

in de straten. Maar ook de kunstschilder 

die samen met zijn vrouw eigenaar is 

van een galerie waar werk hangt dat  

wereldwijd bekend is. Zijn drang om te  

creëren had hij altijd al, maar na een  

bijna doodervaring wijt hij zich helemaal 

aan het bijna tastbaar maken van licht, 

geluid en gevoel. 

hangen. Een klooster dat hij met de kleuren rood en paars 
heeft getransformeerd tot een haast mythisch bouwwerk dat 
een gevoel van sacrale rust uit lijkt te stralen. De verschillende 
vlakken smelten samen tot een geheel dat geen enkele kijker 
onberoerd laat. ‘Altijd als ik een schilderij afheb ,roep ik alle 
medewerkers erbij en wil ik mijn blijheid delen. Ik heb dan 
haast moeite om afscheid te nemen van zo’n doek. Er ligt  
zoveel van mezelf in. De drang om te laten zien wat ik voel is 
zo groot dat ik er onrustig van word als ik niet kan schilderen. 
Ik ben pas 77 dus kan nog heel lang mee. Alleen voor het  
ophangen van een doek heb ik nu hulp nodig. Dat kan ik niet 
meer alleen.’

Seminarie
Dat zijn energie weer stroomt heeft Ton vooral te danken aan 
de manier waarop hij in het leven staat. Na het autoongeluk 
waarbij hij en zijn vrouw enkele dagen in coma lagen, kon hij 
na een lange revalidatie soms maar vijf minuten per dag  
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werken. ‘Dat bouwde ik heel langzaam weer op. Ik was zo 
dankbaar dat ik nog leefde dat ik het gevoel had dat ik niet 
anders kon. Ik moest goed met de mij overgebleven tijd  
omgaan. Ik was altijd al heel gelovig en heb zelfs korte tijd op 
het seminarie gezeten. Daarom eis ik het uiterste van mezelf 
als het gaat om de boodschap die ik moet overbrengen. We 
zijn allemaal op weg en dit is de weg die ik moet gaan.’ Zijn 
filosofische inslag maakt dat Ton heel bewust heeft gekozen 
zijn leven aan het schilderen te wijden. ‘Elk schilderij is een 
gevecht en tegelijk een avontuur. Elke keer weer probeer  
ik mezelf te vernieuwen. Daarom vind ik veel oude werken 
minder mooi. Daar zijn te veel details in zichtbaar.’ Toch  
hebben ook die werken duidelijk zijn eigen signatuur. In het 
tweede boek dat hij samen met de monnik Anselm Grün 
maakt, vertelt hij meer over wat hem beweegt. Volgens hem 
een hele waardevolle samenwerking. ‘Dat wij elkaar hebben 
ontmoet, heeft zo moeten zijn. Het was alsof ik hem al jaren 
kende. Je moet vertrouwen hebben in de weg die je gaat. Als 

je er open voor staat, merk je dat je wordt gestuurd van  
binnenuit. Daarom luister ik er nooit naar als iemand bijvoor
beeld tegen mij zegt dat ik meer boten moet schilderen. Ik wil 
creatief volledig vrij zijn.’

Waar Ton ook niet naar luistert is het advies van zijn vrouw 
om minder eieren te eten. Hij geniet van de geur van gebakken 
ei met spek en geeft ook altijd een stukje aan zijn hond Trui. 
‘Die hond is als een kind voor mij. We hebben  inmiddels  
zeven Berner Senners begraven op een kerkhofje bij ons thuis. 
Als er een hond doodgaat kan ik een week niet schilderen.’ 
Ook zijn vrouw kan Ton geen dag missen. Vooral niet omdat 
ze elke dag met haar handen even door zijn woeste haardos 
heen woelt om deze weer herkenbaar te maken. ‘Zij betekent 
alles voor me en achteraf gezien kan ik best zeggen dat het 
meest gelukkige moment van mijn leven was toen ik haar het 
jawoord gaf.’ 

Wat is het Consensime?
Het Consensisme is een stroming die staat voor het visualise
ren van het gevoel voor harmonie en vrede. Ton Schulten is de 
grondlegger van deze stroming. Met zijn vormen en kleuren 
roept hij klanken en geuren op. Zo lijkt in zijn voorstelling van 
een bos  in de herfst haast de geur van de bladeren te hangen 
en is in zijn werk een vorm van beweging waar te nemen. Door 
op die manier te schilderen, vervaagt de grens tussen een  
echte en een imaginaire wereld. In zijn werk wil hij openbaren 
wat voorheen nog niet zichtbaar was. Zijn zeer eigentijdse stijl 
is in elk schilderij van zijn hand zichtbaar. 

Kijk voor meer informatie op www.tonschulten.nl. 



30

Sterk samenwerkingsverband
Naast uitbreiding binnen de eigen organisatie koos Brecon 
voor een intensieve samenwerking met partners om zo de 
aanwezige kennis te bundelen. Op die manier ontstond PP4C. 
Deze strategische alliantie tussen een aantal professionele be
drijven op de (internationale) cleanroommarkt biedt klanten 
zekerheid en kwaliteit. Jansen: “Partners zijn gerenommeer
de bedrijven met specifieke kennis en ervaring in de clean
roomtechnologie. Je moet dan denken aan Kuijpers Speciale 
Projecten of Wero Cleanroom Reiniging, maar ook een Bo
lidt of Deerns, om er maar enkele te noemen. Samen kunnen 
we de meest uiteenlopende projecten turnkey opleveren.  

Voor klanten betekent PP4C zekerheid. Ze hebben op ieder 
moment een vast aanspreekpunt. De wensen en technische 
eisen worden in kaart gebracht en vertaald naar de juiste 
techniek. Afhankelijk van de aard van het bedrijf en de eisen, 
werken de juiste partners samen aan het project. Het concept 
werkt, PP4C is in korte tijd zeer succesvol gebleken.”

Labtechnologie
Een ander belangrijk en nieuw  aandachtspunt binnen Brecon 
is labtechnologie. De kennis op het gebied van cleanroomsys
temen is vertaald naar dit specialisme. Jansen: “Om klanten 
een professionele en zeer doordachte oplossing te kunnen bie
den, zijn we ook wat labtechnologie betreft een samenwer
kingsverband aangegaan met andere specialisten. Dit resul
teerde in Professional Partners for Lab Technology (PP4LT), 
met daarin specialisten in bijvoorbeeld laboratoriuminrichting 
en apparatuur. Het uitgangspunt van PP4LT is de totaalop
lossing. Binnen een nieuw of bestaand gebouw kan de groep 
een compleet lab realiseren met wanden, plafonds, luchtbe
handeling, inrichting en/of diverse apparatuur. Een optimaal 
veiligheidsniveau is daarbij gegarandeerd. Het concept is sa

Brecon Cleanroom Systems is vooral be-

kend als cleanroombouwer bij ASML. In 

2014 kondigde Brecon echter een nieuwe 

koers aan. De focus kwam tevens te liggen 

op andere marktsegmenten. Inmiddels 

zijn er meerdere cleanrooms gebouwd in 

de foodsector en  farmaceutische indus-

trie, maar ook in de metaalsector. Brecon 

investeerde fors in het in huis halen van 

de nodige expertise. Bovendien ging het 

bedrijf strategische partnerships aan met 

diverse specialisten en introduceerde het 

PP4C (Professional Partners for Clean-

rooms). Een schot in de roos. Gezamen-

lijk realiseerden de partners al diverse 

projecten bij gerenommeerde bedrijven. 

Onlangs heeft Brecon een uitbreiding van 

haar bouwactiviteiten geïntroduceerd en 

is het bedrijf gestart met het bewerken van 

de laboratoriummarkt.

Brecon Cleanroom Systems kiest voor een bredere focus
General manager Geerd Jansen: “Samen met onze partners kunnen we klanten een totaaloplossing bieden” 

Als vaste partner van ASML heeft Brecon Cleanroom Sys
tems al ruim 20 jaar ervaring in het ontwikkelen en realiseren 
van cleanrooms. “We hebben ons ruimschoots bewezen in de 
semiconductorsector met de bouw van ca. 50.000 m2 clean
rooms in Veldhoven”, vertelt Geerd Jansen, sinds 2014 general 
manager van Brecon. “We lieten zien dat we op een flexibele 
en betrouwbare manier kwalitatief hoogwaardige oplossingen 
kunnen bieden. Dat klinkt misschien standaard, maar je moet 
het bij een partner als ASML wel keer op keer waarmaken. De 
ervaring van de afgelopen decennia zijn we in het afgelopen 
anderhalf jaar breder gaan inzetten. Op beperkte schaal waren 
we al actief in sectoren als de voedingsindustrie, farmacie en 
biotechnologie. Nu investeren we marketingtechnisch gericht 
in deze marktsegmenten. Inmiddels beschikken we over de 
juiste kennis, faciliteiten en expertise om ook in deze sectoren 
een breed scala aan projecten succesvol uit te voeren.”

Nieuwe aandachtspunten
De focus op nieuwe markten vroeg om uitbreiding van het 
aanbod aan wand en plafond systemen. Ook het ontwerppro
ces vereist een andere expertise. “Om onze organisatie klaar 
te maken voor de nieuwe koers, hebben we verschillende 
bouwkundig ingenieurs in dienst genomen in EttenLeur, met 
ieder hun eigen specialisme”, zegt Jansen. “Onlangs hebben 
we weer een nieuwe medewerker in dienst genomen met ken
nis en ervaring in het ‘Bimmen’, ofwel Building Information 
Modeling. Binnen de cleanroomsector zullen we in 2016 als 
eerste cleanroombouwer de service bieden van 3D tekeningen 
met geïntegreerde digitale informatie over de door ons gele
verde onderdelen. In Veldhoven is ons team ook uitgebreid, 
om ons dienstenpakket bij ASML professioneler aan te pak
ken in het kader van Asset Management. Medio 2016 hopen 
we ons Asset Management systeem te kunnen certificeren 
conform de ISO 55000 norm.” 

“Partners zijn gerenommeerde bedrij-
ven met specifieke kennis en ervaring 
in de cleanroomtechnologie. Samen 
kunnen we de meest uiteenlopende 

projecten turn-key opleveren.”

men met onze relatie Denios ontwikkeld, een gespecialiseerd 
bedrijf op het gebied van veilige omgang met gevaarlijke stof
fen en ook PP4C partner”

Cultuuromslag
Brecon heeft met PP4C en PP4LT belangrijke stappen gezet, 
maar er komt nog veel nieuws aan. Jansen: “Door op een ge
richte manier samen te werken met partners, kunnen we klan
ten meer bieden. De komende jaren zullen we onze activitei
ten binnen de partnerships verder intensiveren. Op het gebied 
van laboratoria richten we ons ook op biosafety. We hebben 
als groep de juiste kennis in huis om een grote diversiteit aan 
laboratoria te kunnen realiseren. Daarnaast zijn we druk bezig 
om de Brecon groep ook internationaal te profileren. Zo wer
ken we bijvoorbeeld met een vertegenwoordigende partner in 
Indonesië samen die voor ons OK klinieken bouwt volgens 
een modulair bouwsysteem. In Ghana zal volgend jaar de eer
ste kliniek worden gerealiseerd. Het zijn grote ontwikkelingen 
voor Brecon. We hebben sinds 2014 een ware cultuuromslag 
gemaakt en zijn nog niet klaar, maar al wel een heel eind op 
de goede weg!”

Meer weten? Kijk op www.brecon.nl

In HPL uitgevoerde Cleanroom t.b.v. Mead Johnson Nutrition in Beuningen

Geerd Jansen alg. directeur Brecon Cleanroom Systems.
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Het gaat steeds beter met de Biofarmaceutische industrie be
nadrukt de directeur die nu bijna 5 jaar verbonden is aan Ne
derlands grootste consultant in deze sector. ‘Ik ben heel posi
tief over de ontwikkelingen in de branche en vind dat er soms 
te veel gesomberd wordt. Ik ben ruim 2 jaar voorzitter geweest 
van Biofarmind, de Nederlandse Branche organisatie van Bio
tech, die nu is opgegaan in HollandBio, en heb gezien hoe 
geweldig actief de sector is. Er valt natuurlijk nog heel veel te 
winnen voor de branche, maar een aantal recente overnames 
van Nederlandse biotechbedrijven laat zien dat de Nederland
se sector bijzonder succesvol is. 

Ook voor het bedrijf dat hij nu runt, ziet de voormalige direc
teur van Organon Nederland veel positieve veranderingen in 
de markt. We zien een duidelijke verschuiving in de vraag naar 
advisering. Bedrijven denken steeds vaker in een vroeg stadi
um na over wat ze willen outsourcen en wat ze zelf kunnen en 
willen uitvoeren. Xendo biedt daartoe tailormade oplossingen 
voor individuele bedrijven. ‘Hierbij kan men denken aan sup
port op het gebied van productie opzet c.q. uitbreiding, regis

tratiedossier vorming en gapanalysis. En daarnaast ondersteu
nen we zowel investeerders als bedrijven bij de onderlinge 
samenwerking.’

Strategisch versus operationeel
Dat de nieuwe aanpak binnen Xendo werkt, blijkt uit het feit 
dat het personeelsbestand binnen vier jaar tijd van ruim 60 
naar bijna 150 medewerkers is gegroeid. ‘In Duitsland bij
voorbeeld zijn we letterlijk met één persoon begonnen en met 
Brinker Pharma erbij komen we nu in totaal op vierendertig.’ 
Belangrijke motor van de groei is volgens de strategische den
kende CEO de nieuwe positionering van Xendo. ‘Door meer 
richting strategische advisering op te schuiven, willen we be
drijven meehelpen met het in een vroeg stadium maken van 
hun keuzes, zodat we daarnaast ook operationele ondersteu
ning kunnen blijven bieden.’ Een benadering die volgens Van 
de Sande heel goed mogelijk is, omdat binnen zijn bedrijf al
lemaal mensen werken die zelf uit de industrie komen en we
ten wat er speelt. ‘Zo kan er bij ons een biotechbedrijf komen 
met de vraag hoe ze de ontwikkeling van een nieuwe com
pound aan moeten pakken.’ 

Dat zijn personeel is ingesteld op de meest diverse vragen is 
heel belangrijk, want ze zijn het kapitaal van het bedrijf. ‘We 
hebben echt een geweldig team. Op het moment werken we 
met vier teams die zich met zes verschillende sectoren bezig 
houden waaronder Pharma, Biotech, Ziekenhuizen, Laborato
ria, Medische Hulpmiddelen, en Logistiek. Voor deze sectoren 
leveren we advisering en ondersteuning op het gebied van:
• Regulatory Affairs
• Farmacovigilantie
• Productontwikkeling
• Engineering, Kwalificatie en Validatie
• Quality management en Operational Excellence
• ECompliance en data management
In al die gebieden zien we groei, omdat steeds meer, ook gro
tere, bedrijven zich afvragen wat ze zelf moeten doen. Niet 
alleen ben je als bedrijf dan flexibeler, maar vaak is het veel 
kostenefficiënter om voor een bepaalde opdracht een team ex
perts in te schakelen.

Heel veel keukens
Voor wat betreft de advisering beperkt Xendo zich tot de tech
nische kant die sterk gelinkt is aan compliance ofwel wet en 
regelgeving. Belangrijk doel daarbij is ontwikkelingstrajecten 
te verbeteren en te verkorten. Daarvoor is het belangrijk de 
eigen mensen regelmatig te trainen. ‘We hebben een eigen op
leidingstraject en hebben binnen elk vakgebied specialisten in 
dienst. Zo heeft elke consultant een hele organisatie achter 

zich die hij of zij kan raadplegen. Wat dat betreft hebben we 
profijt gehad van een aantal overnames in de farmaceutische 
industrie. Er kwam veel kennis vrij en Xendo werd mede daar
door ook een uitstekende opleidingsplek voor nieuwe mede
werkers. Zo hebben we bijvoorbeeld een speciaal Young Ta
lent Program van twee jaar voor startende medewerkers die 
net zijn afgestudeerd of gepromoveerd. Ze krijgen bij ons de 
kans om in korte tijd in veel verschillende “keukens” van be
drijven te kijken. Medewerkers genieten van de grote ver
scheidenheid in werk die wij bieden. Door de snelle groei van 
het aantal opdrachten blijft het wel een uitdaging om voldoen
de nieuwe medewerkers te vinden. We staan altijd open voor 
nieuwe collega’s die eens kennis willen komen maken met 
Xendo.’

Midden Oosten
Omdat in Nederland de basis ligt van Xendo, moet internatio
nale uitbreiding echt van hieruit komen. ‘Nederland hoort qua 
kennis echt bij de top. Wij hebben met onze hoogopgeleide 
medewerkers de kennis en ervaring en krijgen zelfs vragen 
vanuit het Azië, de VS, het MiddenOosten en Japan. Ik ben 
voor Organon een aantal jaren Regiodirecteur Azië geweest, 
en voor ScheringPlough in het MiddenOosten en Afrika. 
Enorme groeimarkten waar Xendo zich ook op wil gaan rich
ten. In Amerika kiezen we voor een andere aanpak. Daar zijn 
we een strategisch partnership met een Amerikaans bedrijf 
aangegaan.‘
Omdat Van de Sande in het verleden grote teams tot ruim 1000 
medewerkers heeft aangestuurd, heeft hij nu het gevoel dat hij 
met Xendo heel slagvaardig is. ‘We hebben korte lijntjes bin
nen het bedrijf. Daardoor kunnen we met onze ervaren teams 
snel inspelen op nieuwe ontwikkelingen. We adviseren letter
lijk iedereen van de kleinste biotech startup tot de grootste 
farmabedrijven wereldwijd. Dat betekent dat we iedere keer 
met een totaal andere klant aan tafel zitten en dat vraagt steeds 
om een andere benadering. Veel gaat op basis van vertrouwen. 
Klanten voelen dat onze consultants gepokt en gemazeld zijn.’ 
Dat Xendo stevig in de markt staat, blijkt uit het feit dat veel 
klanten via via binnenkomen en maar liefst ruim negentig pro
cent ook klant blijft. ‘Voor de kwaliteit van onze services vin
den we het belangrijk dat al onze consultants in dienst zijn van 
Xendo. Naast het opleidingsprogramma hebben we ook onze 
eigen Quality Assurance Afdeling. Daarnaast zijn we ISO 
9001gecertificeerd.’

Xendo
Oplossingen die de innovatie ondersteunen

Vanaf het moment dat André van de San-

de als CEO aan het roer staat van Xendo 

is deze consultant in life sciences alleen 

maar gegroeid. Dit is het gevolg van auto-

nome groei én van de overnames van het 

Nederlandse Vigilex in 2013 en van Brinker 

Pharmaconsultancy uit Berlijn in juni van 

2015. Het bedrijf slaat ook internationaal 

de vleugels uit en heeft inmiddels eigen 

vestigingen in Duitsland, Japan en 

Groot-Brittannië. 

Continuous Improvement 

(Operational Excellence)
Naast advisering verzorgt Xendo op alle zes vakgebie
den trainingen waaronder Continuous Improvement 
(Operational Excellence) trainingen (Lean six sigma). 
Daarvoor heeft Xendo zelf een Lean game, Yellow 
Belt en Green Belt training ontworpen die is gericht 
op de biofarmaceutische industrie. Aan de hand van 
die simulatie en praktijkvoorbeelden is het mogelijk 
mensen te trainen. Bovendien biedt Xendo coaching 
om het geleerde toe te passen in de dagelijkse prak
tijk. Deze schakel ligt als een soort schil boven op de 
advisering die Xendo biedt. De aanpak is bijvoorbeeld 
geschikt voor het verbeteren van een productieproces 
of de kwaliteit van het product. Xendo gebruikt deze 
toolbox zelf ook om een probleem binnen een bedrijf 
op te sporen, omdat veel van de vragen die ze krij
gen betrekking hebben op een onderliggend probleem 
dat ze zo in kaart kunnen brengen. Voor dit specifieke 
programma dat al twee jaar bestaat, is heel veel be
langstelling. Kijk voor meer informatie hierover of 
vacatures bij Xendo op www.xendo.nl
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Kosten besparen. Risico’s voorkomen. Tijd 

winnen. Welk bedrijf wil dat niet? Met sin-

gle-use componenten bespaart u niet 

alleen op reinigings-, investerings- en va-

lidatiekosten, maar worden, mede door 

het gebruik van complete closed (mol-

ded)-systemen, ook risico’s gereduceerd. 

Daarnaast kunt u gemakkelijk verschillen-

de processen uitproberen zonder meteen 

dure apparatuur aan te schaffen. Sales-

manager HITMA UltraPure Rick Nibte en 

zijn team zijn razend enthousiast over de 

voordelen en de betrouwbaarheid van de 

single-use componenten.

HITMA UltraPure 
Kosten besparen. Risico’s voorkomen. Tijd winnen. Met single-use componenten.

‘Als ik een farmaceutisch bedrijf zou opzetten, dan wist ik het 
wel, ‘ zegt Rick Nibte. ‘Ik koos direct voor singleuse compo
nenten vanwege de lage investeringskosten, eenvoudiger expe
rimenteren zonder dat je meteen een serie dure apparaten hoeft 
aan te schaffen en niet meer reinigen tussen de productiepro
cessen door. Een traditionele opstelling van bijvoorbeeld staal 
en glas dient iedere keer heel zorgvuldig te worden gereinigd. 
Vervolgens moet de opstelling veelal worden gesteriliseerd, 
opnieuw ingesteld en geijkt. Dit kost veel tijd en tijdens deze 
werkzaamheden ligt de productie stil. Daarnaast: reinigen en 
steriliseren van apparatuur kost water, schoonmaakmiddelen 
en energie en veroorzaken extra belasting van het milieu.’ 

Acceptatie van single-use gebruik
‘Aanvankelijk zag je vooral singleuse oplossingen op pilot

schaal, vervolgt Rick Nibte die al 16 jaar bij HITMA Ultra
Pure werkt. ‘Maar er komen steeds meer bedrijven die op 
productieschaal met singleuse opstellingen werken. Er vindt 
duidelijk acceptatie plaats van het gebruik van singleuse, 
mede doordat er steeds meer toepassingsmogelijkheden ko
men en de kans op crosscontaminatie wordt geminimaliseerd. 
Door het gebruik van complete closed moldedsystemen wor
den de risico’s gereduceerd. In deze systemen zitten de onder
delen naadloos aan elkaar vast, waardoor er geen kans is op 
lekkage en contaminatie van het product.’

Een ander voordeel van singleuse is het gemak van ”plug and 
play”. ‘Componenten kunnen eenvoudig worden verwisseld 
en het systeem kan worden omgebouwd bij overschakeling 
op een volgende productiebatch. Klanten hoeven zich geen 
zorgen te maken over contaminatie. Ook hierdoor verkleint 
men dus de risico’s en bespaart men, zoals eerder genoemd, 
kosten op het gebied van water, energie, schoonmaakmiddelen 
en tijd,‘ aldus Rick Nibte, die vervolgt dat singleuse in eerste 
instantie vooral in upstreamprocessen werd ingezet, maar nu 
ook zijn weg vindt in downstreamtoepassingen. ‘Wij zien een 
groeiende vraag bij klanten voor custommade systemen. Bij 
het ontwerpen van deze assemblies is de bestaande situatie bij 
de klant uiteraard het uitgangspunt. Zo’n assembly kan wor
den samengesteld uit componenten van verschillende merken. 
Afmetingen van slangen en connectoren zijn steeds vaker 
standaard, waardoor we bij HITMA UltraPure verschillende 
systemen uitstekend kunnen combineren. Door gebruik te ma
ken van een “plug and playsysteem” kunnen productiemen
sen zich weer volledig richten op de productie, zonder zich 
te hoeven bekommeren om het assembleren van systemen. ’ 

Het bedrijf
Het bedrijfsonderdeel HITMA UltraPure richt zich op de bio
farmacie en is ontstaan uit HITMA Filtratie, gespecialiseerd 
in filtratietechnieken. Wat vroeger moeilijk was voor te stel
len in deze branche, is nu de realiteit; er is steeds meer vraag 
naar systemen voor éénmalig gebruik binnen farmaceutische 
en biotechprocessen. De branche ontwikkelt zich snel rich
ting single usecomponenten, instrumentatie en custommade 
systemen. 

HITMA UltraPure is volledig klaar voor het heden en de toe
komst waarop singleuse componenten, advies en maatwerk 
in belang zullen toenemen. Het bedrijf is niet alleen uniek 
vanwege het hoge kennisniveau van ultrapure productiepro
cessen, het biedt ook als geen ander service en advies op maat. 
Daarnaast beschikt HITMA UltraPure over een cleanroom 
waar klantspecifieke biofarmaceutische manifolds worden sa
mengesteld. 

De klantenkring van het bedrijf in Uithoorn bestaat uit de pro
ducerende farmaceutische industrie, de biotech, R&D centra, 
producerende ziekenhuisapothekers en de voedingsmiddelen
industrie. Daarnaast richt HITMA UltraPure zich ook op la
boratoria. HITMA UltraPure was daartoe ook aanwezig op de 

Voordelen single-use
 Een customized product
 Hoeft niet gereinigd te worden
  Componenten kunnen eenvoudig worden 

verwisseld, risico’s voor cross contaminatie 
worden voorkomen

  Bespaart tijd en kosten op gebied van water, 
energie en schoonmaakmiddelen

HITMA UltraPure B.V. maakt deel uit van HITMA 
Groep dat weer valt onder de Indutrade Beneluxhol
ding, de houdstermaatschappij van alle in de Benelux 
gevestigde Indutradebedrijven. HITMA UltraPure is 
in de Benelux de specialist in singleuse componen
ten. Het is begonnen met singleuse slangen, en die 
bleken al snel goedkoper en makkelijker dan het her
gebruiken van reinigbare slangen. In de huidige tijd 
levert het bedrijf o.a. tubing, fittingen, steriele connec
toren, processbagassemblies, filtercapsules, kunststof 
slangadaptors, slangenwelders en sealers, sanitaire 
afdichtingen en singleuse druk en flowsensoren. 
Onderscheidend is HITMA UltraPure door haar vak
specialisten die de klant niet alleen adviseren over de 
meest hoogwaardige kwalitatieve en economische op
lossing, maar ook daadwerkelijk meedenken over een 
kundig advies en een maatwerkoplossing. 

Kortom: HITMA UltraPure heeft niet alleen een enor
me kennis en ervaring onder één dak, u krijgt er ook 
deskundig advies over kwaliteitsproducten en korte 
communicatielijnen door een onafhankelijke partner. 
Alleen zo ontstaan echte klant en toepassingsgerichte 
oplossingen. Ofwel; kostenreducerend maatwerk!

beurs Labtechnology begin oktober. Nibte: ‘Ook in laboratoria 
wordt steeds meer gebruik gemaakt van singleuse. Logisch, 
want er zijn zelfs singeuse sensoren om laboratoriumproces
sen onder controle te houden. Zo is een volledige singleuse 
labopstelling mogelijk, die 
vervolgens gemakkelijk is 
op te schalen naar produc
tieschaal, gebruikmakend 
van dezelfde technieken en 
materialen.’

Voor meer informatie
www.hitmaultrapure.nl
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Directeur Tony Richardson over de acquisitie van Ki
nesis: ‘We are pleased that the acquisition of Kinesis 
Pharma BV has completed as it has established Venn 
as a highly differentiated European Contract Research 
Organisation and is in line with Company’s strategy. 
We look forward to offering the complete range of 
services to our clients allowing us to establish earlier 
and longer lasting client relationships. We look for
ward to seeing the benefits of this acquisition in the 
near future.’ 

Met de verkoop van al zijn aandelen aan 

het Ierse Venn Life Sciences is Kees Groen 

niet meer de enige aandeelhouder van 

het Nederlandse Kinesis Pharma. Een zeer 

strategische stap volgens de oprichter, 

want het aanbod is flink uitgebreid. Was 

het snel groeiende bedrijf vooral gespe-

cialiseerd in de vroege ontwikkeling van 

geneesmiddelen; nu is het ook de poort 

naar uitgebreide klinische fase 2, 3 en 4 

studies in verschillende landen.

Kinesis Pharma en Venn Life Sciences
Geneesmiddelenontwikkelings-‘huwelijk’

Bijna twintig jaar lang was Kees Groen het gezicht van Kine
sis Pharma. Het bedrijf waarmee hij zich volop in de niche had 
geworpen die er was in de vraag naar goede ondersteuning in 
de vroege ontwikkeling van geneesmiddelen en in registratie
zaken. Waar de aanvankelijke focus lag op farmacokinetiek 
is door de jaren een bedrijf opgebouwd dat de volle breed
te van geneesmiddelenontwikkeling ondersteunt, dus ook op 
chemischfarmaceutisch, nietklinische en klinisch gebied. 
Groen: ‘Door het continu leveren van hoge kwaliteit diensten 
hebben we een uitgebreid klantenbestand met inmiddels 12 
van de 15 grootste internationale farmabedrijven opgebouwd. 
We zien de laatste jaren vooral een zeer sterke groei op het ge
bied van biologics, zoals vaccines, monoclonale antilichamen, 
gentherapie, etc.’ 

Board of directors
Met zestig man personeel en achttien jaar ervaring in juist dat 
vroege traject van onderzoek was Kinesis voor het Ierse Venn 
Lifes Sciences een zeer gewilde kandidaat voor overname. 
Kees vertelt dat het tijdens de onderhandelingen direct klikte 
en hij er daarom niet over hoefde te twijfelen zijn aandelen 
aan hen te verkopen. ‘Zij hebben Kinesis voor honderd pro
cent overgenomen en zijn nu bezig zich verder uit te breiden 
over Europa. Mij is gevraagd  om binnen Venn een bijdrage te 
leveren aan het uitstippelen van de strategie daarvoor.’ Dat be
tekent wel dat hij stopt met zijn werkzaamheden als directeur 
in Nederland. Hij is vanaf 18 oktober 2015 lid van ‘the board 
of directors’ en houdt zich in die hoedanigheid ook bezig met 
business development. ‘Wel heb ik bij de overname bedongen 
dat er voor Kinesis de eerste drie jaren geen essentiële zaken 
veranderen, om mijn team de tijd te gunnen aan de nieuwe 
situatie te wennen.’

Dat hij merkte dat juist zijn medewerkers zo blij zijn dat alles 
‘bij het oude’ blijft doet de scheidend directeur goed.  ‘Ook 
dat ik het stokje kan overdragen aan Johan te Koppele. Hij 
werkt al vanaf 2010 bij Kinesis en kent het bedrijf goed.’ Met 
jaarlijks meer dan honderd klanten over de hele wereld krijgt 
hij de leiding over een farmaspecialist. ‘In 1997 zijn we met 
alleen small molecules gestart. Door op tijd te anticiperen op 
veranderingen in de markt heeft Kinesis een zeer sterke po
sitie op het gebied van biologics. Inmiddels komt meer dan 
zestig procent van onze opdrachten uit de hoek van de bio
tech. Nu nog steeds ervaren we dat er een enorm tekort is aan 
kennis en mensen op dat gebied. Vanaf 2004 kwam daar de 
aandacht voor traditionele kruidengeneesmiddelen ofwel her
bals bij. Omdat ik zelf nogal thuis ben in de Aziatische markt 
zie ik daar als westers consultancy bedrijf wel een markt in. 
Een markt die in absolute termen niet zo groot is en ook vrij 

complex, omdat er veel argwaan is tegen alles dat uit die regio 
komt.’ Toch schuwde Groen het niet die uitdaging aan te gaan 
en hoort Kinesis nu ook tot de selecte groep bedrijven die Chi
nese opdrachtgevers helpen met geneesmiddelenontwikkeling 
en registratie. 

Brain Concept
Welke sector Kinesis ook bedient, de brede inzetbaarheid is 
vanaf het begin een belangrijke pijler binnen het bedrijf ge
weest. Met de slogan; ‘one partner, all the brains you need’ 
zetten ze al heel lang een concept neer waarbij klanten één 
aanspreekpunt hebben voor alle vragen rondom geneesmid
delenontwikkeling. Dat daar door de overname door Venn nu 
ook vragen rondom latere fases in het onderzoek horen, is 
volgens Groen vooral een winstpunt op operationeel terrein. 
‘Bij ons was daar wel de kennis, maar niet de capaciteit qua 
volume voor aanwezig. Het gaat daarbij vaak om veel groot
schaliger onderzoeken waarbij de regelgeving een belangrijke 
rol speelt. Een terrein waarin Venn helemaal thuis is. Het be
drijf heeft vestigingen in Dublin, Belfast, Hoogeveen, Parijs 

en Rheinbach. Met Kinesis erbij werken er totaal 180 mensen. 
We merken dat het integratieproces haast vanzelf gaat. Zelf 
merk ik ook dat het aanbod van Venn heel goed aansluit op 
onze eigen markt.’

Voor de klanten betekent het dat ze via Kinesis nu ook toe
gang hebben tot alle kennis binnen het Ierse Venn. Volgens 
Groen een ontwikkeling die heel goed past bij de lange ter
mijn strategie. ‘Nu we zo sterk zijn gegroeid, is het goed het 
risico te spreiden en dat niet alle aandelen in de handen van 
één persoon blijven. Het grote voordeel van deze constructie 
is bovendien dat ik niet volledig uit beeld ben. Doordat ik me 
bij Venn met bezig ga houden met business development, zal 
ik betrokken blijven bij belangrijke beslissingen.’

Kees Groen heeft na zijn studie in Leiden gewerkt bij 
verschillende bedrijven in de biotech en lifes sciences. 
Zo was hij onder andere als adviseur van het Neder
landse College ter Beoordeling van Geneesmiddelen 
verantwoordelijk voor de beoordeling van preklinische 
en klinische farmacokinetiek in registratiedossiers, 
was hij Onderzoeksleider bij het Rijksinstituut voor 
Volksgezondheid en Milieu (RIVM), werkte hij bij 
de Janssen Research Foundation in België, was hij lid 
van het management team van Tibotec in Mechelen, 
medeoprichter en algemeen directeur van LAP&P 
consultants in Leiden, executive director medicijn
ontwikkeling bij het Internationale Antivirus Therapie 
Evaluatie Centrum in Amsterdam en commissaris van 
Vitromics Healthcare Holding in Den Bosch.

Johan te Koppele, nieuwe CEO van Kinesis Pharma (l) 

en Kees Groen (r).
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SIRE Life Sciences richt zich met Recruit-

ment en Executive Search Consultancy 

met een exclusieve benadering op de Eu-

ropese Life Sciences industrie. Dat er be-

hoefte is aan een onderscheidende pro-

fessional als SIRE Life Sciences blijkt onder 

meer uit de sterke groei: het in 2012 opge-

richte bedrijf is niet alleen marktleider in 

de Benelux, maar biedt ook werk aan 55 

mensen en heeft 3 (inter)nationale vesti-

gingen. Ambitieuze oprichters Jordy Stra-

vers en Jan-Willem Broekhoven, verklaren 

het succes door de meerwaarde die SIRE 

Life Sciences biedt.

SIRE Life Sciences
Recruiter voor groeimarkt: marktleider Benelux in 3 jaar naar 3 (inter)nationale vestigingen en 55 medewerkers

SIRE Life Science, als Recruitment en Executive Search Con
sultancy specifiek voor de Life Sciences industrie, heeft een 
mooie ontstaansgeschiedenis. De DGA’s, JanWillem en Jor
dy, zijn al jarenlang collega’s en werkten ooit 5 jaar samen bij 
een Engelse recruitment multinational gespecialiseerd in IT 
en Finance in Nederland. In 2008, op het dieptepunt van de IT 
en Finance markt, eisten aandeelhouders van dit bedrijf meer 
diversificatie ofwel een betere spreiding over diverse (con
junctuurongevoelige) branches. JanWillem en Jordy kregen 
de opdracht om nieuwe business te zoeken en op te zetten. 
Daarin waren ze zo succesvol dat ze meerdere malen zijn be
kroond voor potentie en groei van de nieuwe markten. Maar, 
belangrijker: ‘Tijdens die zoektocht ontdekten we ook de Life 
Sciences als interessante groeimarkt, ‘ legt JanWillem uit. 
‘En uiteindelijk besloten we die sector als het zelfstandig be
drijf SIRE Life Sciences te ontdekken.’

Groeimarkt: Life Science
‘Life Sciences is een primaire levensbehoefte, ‘stelt JanWil
lem Broekhoven. ‘Er is steeds meer vergrijzing, steeds meer 
interesse voor gezonde voeding, er gaat steeds meer om in 
healthcare en ga zo maar door. Het is een absolute groeimarkt. 
Daarnaast is de concurrentie in de Benelux recruitment bran
che laag en het volume hoog. Wat ook aan ons succes heeft 
bijgedragen, is het feit dat er weinig recruiters zijn en degenen 
die er zijn, werken zeer traditioneel. Wij onderscheiden ons 
door van Recruitment een Science te maken. Als marktleider 
binnen de Life Sciences recruitment geloven wij dat de re

cruitmentmarkt moet doorschakelen op het gebied van techno
logie en innovatie. Wij houden van technologie, zeker in een 
Life Science markt die drijft op ontwikkeling en we konden 
niet achterblijven. Het resultaat; we benaderen recruitment als 
een Science.’ 

‘We investeren een groot deel van onze omzet in technologi
sche oplossingen die ons in staat stellen om Resource Techno
logie te gebruiken. Door de inzet van zeer geavanceerde algo
ritmes is ons team van Resource & Data Strategists in staat om 
het meest gedetailleerde, vooruitstrevende en complete Life 
Sciencenetwerk binnen Europa te onderhouden. Deze big 
data maakt het mogelijk om Reverse Recruitment te gebrui
ken: we analyseren eerst de markt grondig, alvorens we de 
markt betreden. Omdat we de gehele markt in kaart brengen, 
kunnen we feiten en data vergelijken. Dit maakt dat wij, of 
beter gezegd de klant, de beste mensen kan inhuren. En dat 
alles binnen 2 tot 5 werkdagen. Die meerwaarde bevalt zo 
goed, dat we nu voor veel klanten preferred supplier zijn: we 
plaatsen niet 1 persoon, maar hele teams. Zelfs voor moeilijk 
invulbare functies waar juist veel behoefte aan is, weten we de 
‘naalden in een hooiberg’ te vinden.’

Lange adem, maar potentie
‘Dat de specialisatie op deze groeimarkt en het onderschei
dend karakter voor SIRE Life Sciences geweldig heeft uitge
pakt, bewijst wel de groei van het bedrijf. In 2012 begonnen 
vanuit een klein kantoor, aan de Amsterdamse Keizersgracht, 

werd dag en nacht gewerkt om de markt te onderzoeken en de 
belangrijkste sleutelfiguren binnen de Europese life science
markt in kaart te brengen. De naam, die is geïnspireerd op de 
waarden die SIRE Life Sciences nastreeft en naleeft, heeft te
vens de betekenis van het woord Heer/Koning/Senior. Dit 
geeft aan hoe wij onze gewaardeerde klanten en kandidaten 
bedienen en behandelen. 

Recent is de organisatie, waar inmiddels 55 profs werken, uit
gebreid met een Technology Manager en een European Busi
ness Development Manager voor een overkoepelende en bete
re service naar onze klanten toe. Naast het hoofdkantoor in 
Amsterdam is er een dedicated kantoor in München voor de 
Duitse markt, een kantoor in Zwitserland dat zich met 8 (loka
le) medewerkers richt op de Zwitserse en Oostenrijkse markt, 
‘Het is de vraag van de klant die aan de basis staat van de Eu
ropese expansie, ‘stelt JanWillem. ‘Klanten zien Europa als 1 
land, en we komen zoveel mogelijk tegemoet aan de wens van 
de klant. Maar het is niet alleen de klant die grensoverschrij
dend denkt; ook opdrachtnemers zijn gemotiveerd om te ver
huizen dan wel tijdelijk in een gehele andere land te werken. 
Er is over de landsgrenzen meer competitie en concurrentie en 
meer regelgeving. Daarnaast is men erg nationalistisch. Onze 
medewerkers zijn lokale mensen die de markt kennen. Het zijn 
markten van een lange adem, maar wel met een enorme poten
tie; dus zeker de moeite waard.’

Onder Life Sciences verstaat SIRE: 
• Biotechnology
• Medical Devices
• Clinical Research Organisations
• Healthcare
• Food Science
• Cosmetics
• Chemicals
• FMCG
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naar 3 (inter)nationale vestigingen en 55 medewerkers

Employment solutions provider
‘Als ‘employment solutions provider’ richten we ons ook op 
verschillende dienstverleningen naast recruitment van vast en 
tijdelijk personeel, ‘ vervolgt JanWillem Broekhoven. ‘Expat 
services, compliancy services (het ‘doorlichten’ van een gehe
le afdeling of team), Brokering/Managed Service Provider 
(een centrale organisatie als het gaat om inhuren van ZZP’ers), 
consultancy voor buitenlandse bedrijven die een markt betre
den en headhunting (market mapping). We geven ook gratis 
services aan opdrachtnemers bijvoorbeeld interview, asses
ments en/of social media trainingen. We merken dat de Life 
Sciences zich ook onderscheidt door de lengte van het dienst
verband. Mensen zijn veel langer bij een bedrijf werkzaam. 
Logisch, dat als ze eenmaal zo ver zijn dat ze willen verande
ren, ze niets weten van interviewtechnieken, social media of 
sowieso: hoe presenteer je je?’

De enorme motivatie en ambitie van de medewerkers be
schouwen de DGA’s als de meest aangename kers op de taart 
van de Life Science markt. ‘In andere sectoren zie je nog wel 
dat het geld de belangrijkste drijfveer is. Maar de Life Scien
ces onderscheidt zich op vele manieren. Eén daarvan is de mo
tivatie van de medewerkers. Het kan zomaar zijn dat mensen 
gemotiveerd zijn om bij een bepaald bedrijf te werken of om 
juist dat speciale onderzoek op dat specifieke terrein te doen. 
Ook deze motivatie en ambitie reiken over landsgrenzen.’

Voor meer informatie: www.siresearch.com

SIRE Life Sciences B.V.
Spiegelhof
Herengracht 466
1017 CA Amsterdam
The Netherlands 

Netherlands | +31 (0)20 658 9800
Belgium | +32 (0)2 588 1277
Germany | +49 (0)89 3803 8966
Switzerland | +41 (0)43 508 1743
France | +33 (0)1 8488 4936
Sweden | +46 (0)842 002 455

Mail us: info@siresearch.com

Uniek: 
Naast oprichters van SIRE Life Sciences, Recruitment 
en Executive Search Consultancy, zijn JanWillem  
en Jordy ook oprichters van een online vacature  
site voor de Europese Life Sciences industrie,  
www.jobsinlifesciences.com. De gedachte daar 
achter? ‘SIRE Life Sciences kan worden ingehuurd  
bij complexe functies om de klant te ontzorgen en 
meerwaarde te leveren. De site dient juist voor de  
wat meer ‘simpele’ functies. En als men het online 
niet vindt: dan zijn we face to face altijd beschikbaar 
om onze exclusieve meerwaarde bieden.’

Wij onderscheiden ons door van  
Recruitment en Consultancy een  

Science te maken.

Achelous Partners

Achelous Partners is in 1999 als onafhankelijke investe-
ringsbank opgericht door Mark Saunders en Eric Zitter 
en richt zich op overnames en fusies van life sciences en 
medische bedrijven. Het bedrijf is gevestigd in New York 
en telt 10 medewerkers. Sinds mei dit jaar is Jan Boesen 
de Europese vertegenwoordiger van Achelous Partners en 
adviseert hij bij internationale M&A opdrachten. Jan was 
voorheen 7 jaar CEO van IBL International in Hamburg, 
wat door Achelous voor Euro 29 miljoen verkocht is aan 
de Tecan Groep uit Zwitserland. 

Achelous Partners werkt zowel aan de koop als verkoop kant 
waarbij 45% van de klanten uit Europa en 45% uit de VS ko
men en waarvan veel transacties grensoverschrijdend zijn. In 
Nederland heeft Achelous Partners o.a. Kreatech aan Danaher 
en Kinesis aan Venn Life Sciences verkocht.

De belangrijkste factoren voor een succesvolle verkooptrans
actie bestaat uit het identificeren van de beste potentiële koper 
om vervolgens aan de juiste beslisser in dit bedrijf een ge
reorganiseerd, competitief verkoopproces met reële tijdlijnen 
voor te leggen. Zonder een competitief proces en wat niet door 
een onafhankelijke adviseur begeleid wordt, loopt de verkoper 
het risico om de controle over het verkoopproces te verliezen 
en niet de maximale prijs voor haar onderneming te krijgen. 
Activiteiten die Achelous Partners gedurende dit verkooppro
ces uitvoert zijn o.a.: waarde optimalisatie, identificeren van 
de best gekwalificeerde kopers, onderhandelen en structure
ren van de transactie, bepalen van de verkoopstrategie welke 
aangepast is op de doelstelling en voorwaarden van de klant, 

opmaken van waarderingsmodellen, vervaardigen van het in
formatiememorandum en verkoop aan geïnteresseerde partij
en met focus op snelheid en een hoge slagingskans. Daarbij is 
het essentieel dat gedurende het hele proces absolute vertrou
welijkheid voorop staat. 

Achelous Partners onderscheidt zich van andere adviseurs 
door de kennis van haar adviseurs in de life sciences industrie 
en het grote netwerk wat zij heeft met het management van de 
grote en kleinere spelers. Achelous Partners is er op gericht 
om de ‘key value drivers’ in de industrie te identificeren en op 
basis daarvan haar klanten met creatieve, strategische M&A 
mogelijkheden te komen.

Investeringsbank Achelous Partners heeft Jan Boesen (1964) 
aangesteld als European Representative. Hij komt van IBL In
ternational en werkte daarvoor bij onder meer Introgene (het 
huidige CrucellJ&J) en Amsterdam Molecular Therapeutics 
(nu uniQure).

Voor meer informatie over 
Achelous Partners kunt u con
tact opnemen met Jan Boesen: 
jan.boesen@achelous.com of  
06 515 477 40.

Reproduceerbaarheid 

verhogen met IoT

Wat als we menselijke fouten in de biotechindustrie dras-
tisch kunnen verlagen of zelfs voorkomen? Denk aan een 
afwijkende vloeistof toevoegen aan de verkeerde testtubes, 
onjuiste labeling op samples, het opschrijven van verkeer-
de parameters. Slechts een paar voorbeelden uit de dage-
lijkse praktijk. Met Internet-of-Things oplossingen wor-
den dergelijke fouten verleden tijd.

Waar andere ITdienstverleners 
vooral praten over Inter
netofThings, of bijdragen aan 
een IoToplossing op het moment 
van softwareontwikkeling of 
analyse, is Sogeti in staat het hele 
traject in te vullen. Van aanpak, 
embedden van slimme sensor
technologie, informatie ontslui
ten, dataanalyse tot en met be
drijfsprocessen aansturen met 

opgedane intelligentie. Mede gebaseerd op onze jarenlange 
Hightech ervaring. Uiteraard in samenwerking met vooraan
staande technologiepartners. Zowel in Nederland als wereld
wijd vertrouwen veel vooraanstaande organisaties op de 
IoTexpertise en ervaring van Sogeti.

Met een bewezen aanpak voor succesvolle InternetofThings 
oplossingen helpen we uw organisatie beter, goedkoper en 
sneller te reproduceren en voorspellen. Meer weten over hoe 
Sogeti u kan helpen? Kijk op www.sogeti.nl of neem contact 
op met Linda Oldemaat via 0886606600.
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Laboratorium Medisan
Bewaker kwaliteit tussen farmacie en natuur

rancier van de consument. ‘Belangrijk daarbij is dat we alleen 
werken met zorgvuldig geselecteerde grondstofleveranciers, 
die leveren vanaf de bron. Een wereldwijd netwerk van bedrij
ven waarmee we een langdurige en intensieve relatie hebben. 
Een selectie die we meteen in het begin al hebben gemaakt. 
Bovendien focussen we ons op de fytotherapie, omdat deze 
werkt met het zuivere product. De effecten moeten wel meet
baar zijn.’

Healthy ageing
Omdat mensen steeds vaker op zoek zijn naar producten die 
preventief werken voor de gezondheid, juichen Fokke Haanstra 
en Senior Product Officer Gerard ten Vregeler het toe dat er in 
het noorden van Nederland een goed klimaat is voor het pro
duceren van healthy ageing producten. Een goed voorbeeld 
daarvan is het recent opgerichte het Healthy Ageing Netwerk. 
Een samenwerking van universiteiten, regionale overheden, 
en lokale bedrijven met betrekking tot de ontwikkeling van 
preventieve producten voor de gezondheid van mensen.  Een 
goed voorbeeld daarvan zijn de probiotica. ‘Maar je kunt 
ook denken aan producten voor immuunsysteem regulatie of 
bloeddruk regulatie. Vanuit onze professie worden we regel
matig benaderd voor de ontwikkeling of de productie daarvan. 
Nu al produceren we heel veel healthy ageing producten voor 
retail en verschillende merkhouders.’ Namen willen de twee 
niet noemen, omdat ze zelf niets aan consumenten leveren. Ze 
beperken zich tot waar zij goed in zijn. Innoveren en produce
ren volgens de door hen zelf opgelegde hoge standaard. 

Wetenschappelijk onderzoek
Een belangrijke stap vooruit naar de acceptatie van de grote 
rol die Healthy ageing producten kunnen spelen in de pre
ventieve gezondheidszorg is het wetenschappelijk onderzoek 
dat wordt uitgevoerd door het Universitair Medisch Centrum 

Groningen. ‘Zij vergelijken de effecten van het gebruik van 
een innovatief product in een dubbelblind test onder een groep 
vrijwilligers. Aangezien er in Nederland nog steeds geen be
leid is voor het grote effect dat producten met biologische 
actieve ingrediënten kunnen hebben, is dit een belangrijke 
ontwikkeling.’ De twee ontwikkelaars doelen daarmee op om
liggende landen als Duitsland en België waar er wel een veel 
beter gereguleerde markt daarvoor is. ‘Het grote nadeel van 
geen regelgeving is dat er ook geen controle is op het gebruik 
van werkzame ingrediënten. Wij werken met zuivere stoffen 
en houden ons aan de internationale regelgeving, maar er zijn 
ook leveranciers die zich door de druk op de prijs laten verlei
den tot het enkel refereren naar een werkzame stof terwijl ze 
zich niet houden aan de voorgeschreven hoeveelheid.’ Ook is 
het aantal leveranciers dat niet met zuivere ingrediënten werkt 
volgens Fokke gegroeid. ‘Het grote probleem is dat de kos
ten van medicijnen en daarmee ook van producten voor de 
preventieve gezondheidszorg onder druk staan. Consumenten 
hebben geen keuze en zijn afhankelijk van wat de verzekeraars 
wel of niet vergoeden.’ 

Ondanks alle veranderingen in de markt blijft Laboratorium 
Medisan zich richten op kwaliteit en inhoud. ‘Sinds 1999 
werken we bijvoorbeeld samen met een gerenommeerd Chi
nees bedrijf dat voor ons de bestellingen samenstelt naar de 
eisen voor de Europese markt. Onze productie is afgestemd 
op alle eisen die gelden voor die markt. Zo hebben we pas 
geleden nog een audit van belangrijke merkhouder uit Enge
land gehad. We kwamen ruim door hun keuring. Een andere 
belangrijke samenwerking hebben we met een professor die 
producten waar hij meer dan tien jaar aan heeft gewerkt door 
ons laat produceren. Ook al laat de overheid in Nederland veel 
steken vallen als het om regelgeving gaat. Wij blijven onszelf 
controleren en verbeteren.’

Door de fabriek in te richten naar de laatste eisen voor de far
macie opereert Laboratorium Medisan op zeer hoog niveau. 
Want voor de ontwikkeling van gezondheidsproducten en 
medische hulpmiddelen op basis van biologische actieve in
grediënten bestaan er eigenlijk nog geen eisen. Sterker nog 
de European Food Safety Authority verbiedt het refereren aan 
medische claims. Daarom is oprichter Fokke Haanstra zo blij 
met het wetenschappelijk onderzoek van het Universitair Me
disch Centrum in Groningen naar effecten van voedingssup
plementen zoals die in zijn bedrijf worden geproduceerd. 

Kennis van de markt. Dat is volgens oprichter en CEO Fokke 
Haanstra een heel belangrijk Unique Selling Point van La
boratorium Medisan. Deze ontwikkelaar en producent van 
gezondheidsproducten en medische hulpmiddelen op basis 
van biologisch actieve ingrediënten voor de binnen en bui
tenlandse markt bestaat al sinds 1988. Al die tijd al werpt het 
bedrijf zich op als voorvechter van het werken volgens een 
farmaceutisch gevalideerde infrastructuur voor de productie. 
Het laboratorium voldoet aan alle overheidsinspecties, audits 
en validaties en werkt samen met wetenschappelijke insti
tuten, universiteiten, voedingsdeskundigen en farmaceuten. 
‘Ook al vallen de voedingssupplementen ofwel healthy ageing 
producten die wij ontwikkelen en produceren onder voeding. 
Wij produceren volgens de veel hogere eisen van de farmacie.’ 

Tijdens een korte rondleiding door het laboratorium wijst de 
bevlogen ondernemer op de luchtsluizen, de weegapparatuur 
en de speciale gecontroleerde ruimtes. ‘Alle ingrediënten die 
hier binnenkomen volgen we nauwgezet. We controleren de 
batches, accepteren afwijkingen tot maximaal twee procent 
en werken met de meest geavanceerde capsuleermachines.’ 
Daardoor vervult het bedrijf een centrale positie in de keten, 
van de bron van de biologische ingrediënten tot aan de leve

Kwaliteit in certificaten

•  Laboratorium Medisan opereert sinds 2003 vanuit 
een state of the art productie faciliteit met 1400 
m2 gevalideerde cleanroom overeenkomstig de 
EU GMP classificatie A&D.  

•  Laboratorium Medisan is gecertificeerd voor Food 
Safety System Certification 22000.  

•  De scope van het certificaat: Het ontwikkelen 
en produceren van voedingssupplementen in de 
vorm van capsules, vloeistoffen of poeders. Het 
verpakken van voedingssupplementen in capsules, 
vloeistoffen, soft gels, tabletten en poeders in blis
terverpakkingen, product containers, productdo
zen, flessen of sachets.  Product categorie: L1 Bio 
Chemical manufacturing.  

•  FSSC 22000: Certificatieschema voor voedselvei
ligheid systemen, waaronder ISO 22000: 2005, 
ISO / TS 220021: 2009 en aanvullende FSSC 
22000 eisen.  

Kijk voor meer informatie op www.labmedisan.com
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Het HAN BioCentre is sterk verweven met 

het onderwijs van het Instituut Applied 

Sciences (IAS) van de HAN. Het praktijk-

gerichte onderzoek is niet meer weg te 

denken uit de verschillende opleidingen 

en biedt studenten de kans in aanraking 

te komen met relevante vraagstukken uit 

de beroepspraktijk en maatschappij. Dr. 

Christien Lokman, directeur HAN BioCent-

re en lector Industriële Microbiologie, en 

dr. ir. Karin Struijs, docent en projectleider 

Analytische Chemie, geven uitleg over dit 

succesvolle, binnenkort 10 jaar bestaan-

de, synergie bevorderend centrum.

HAN BioCentre
Succesvolle schakel tussen kennis, onderwijs en praktijk

Het HAN BioCentre is de afgelopen 10 jaar uitgegroeid tot 
een onderzoekscentrum waar studenten, onderzoekers en het 
werkveld elkaar tegenkomen. Door het uitvoeren van praktijk
gerichte research brengt het BioCentre actuele thema’s in het 
onderwijs. Studenten en (docent)onderzoekers werken mee 
aan de onderzoeksprojecten die het HAN BioCentre voor het 
bedrijfsleven uitvoert. Met de focus op het speerpunt Biodis
covery komt uiteindelijk alles samen.

Christien Lokman, die twaalfenhalf jaar geleden van TNO 
naar de HAN kwam om bij de HLO de masteropleiding Mole
cular Life Sciences op te zetten, staat aan de basis van het 
HAN BioCentre. ‘Uitstekende laboratoriumfaciliteiten wer
den buiten het onderwijs om niet of nauwelijks gebruikt voor 
contractonderzoek. Een gemiste kans, zowel voor grote, maar 
zeker ook voor kleinere biotech bedrijven waar een enorme 
behoefte is aan een faciliteit waar je met toepassingsgerichte 
onderzoeksvragen terecht kan. Inmiddels is het BioCentre uit
gegroeid naar een mutlidisciplinair team van ongeveer 15 
onderzoekers met behalve in fermentatietechnologie ook ex
pertise in moleculaire biologie, chemie en bioinformatica. De 
onderzoeksvragen van tegenwoordig zijn namelijk niet meer 
binnen één discipline op te lossen. De schakel tussen kennis, 
onderwijs en praktijk wordt gewaarborgd doordat de onder
zoekers van het BioCentre in nauwe samenwerking met de 
beroepspraktijk het onderzoek uitvoeren en voor 40% van hun 
tijd betrokken worden bij het onderwijs. Daarmee krijgt het 
onderwijs een kwaliteitsimpuls en dat zorgt uiteindelijk weer 
voor betere studenten.’

Praktijkgericht
De praktijkgerichte onderzoeksactiviteiten van het HAN Bio
Centre vallen binnen het Biodiscovery speerpunt waarmee het 
zich richt op het ontdekken, analyseren, produceren en toepas
sen van biomoleculen ten behoeve van toepassingen in o.a. de 
sectoren land en tuinbouw, voeding, gezondheid en de bioba
sed economy. Met de multidisciplinaire aanpak van het onder
zoek worden steeds meer bedrijven ondersteund in hun inno
vatie en valorisatie proces. 

Daarnaast biedt het Han BioCentre ook mogelijkheden tot het 
volgen van (op maat) workshops en cursussen in de verschil
lende disciplines waaronder bioinformatica, analytische che
mie en fermentatie technologie.

RAAK projecten: C. elegans en 
microbiële olie
Steeds meer bedrijven weten het BioCentre te vinden voor 
contractonderzoek of een groter subsidieproject. Niet alleen 
kleinere bedrijven weten de weg naar het Biocentre te vinden, 
maar ook bedrijven als Unilever en Shell.’ In de afgelopen 10 
jaar zijn we continue gegroeid zowel op het gebied van onder
zoekers als faciliteiten en apparatuur.

Maar het Biocentre doet nog meer. ‘Zo participeren we in een 
groeiend aantal netwerken van universiteiten, wordt er een ho
noursprogramma opgezet en heeft het Biocentre twee grote 
RAAKprojecten binnengehaald. Het eerste project betreft 
‘ELEGANT!‘ In dit project wordt de nematode (‘wormpje’) 
C. elegans ingezet als alternatief testmodel (i.p.v. diermodel
len) om complexe responsen te meten (reproductietoxiciteit en 
obesitas). In eerder onderzoek is ontdekt dat C. elegans een 
uiterst kansrijk alternatief voor dierproeven is. Het is nu aan 
het multidisciplinaire team van ELEGANT! om de potentie 
van de C. elegans uit te bouwen en te ontwikkelen in een ge
valideerd onderzoeksmodel voor de farma en (agro)chemie.’

Het tweede project “Microbiële olie op maat” is een project 
dat voortbouwt op het olieuitgistproject dat de afgelopen 
jaren gelopen heeft. Onderzoek heeft uitgewezen dat het mo
gelijk is om uit biomassa olie te produceren met behulp van 
een giststam. De olie die de gist van nature maakt, is rijk aan 
verzadigde en enkelvoudig onverzadigde vetzuren maar voor 
industriële toepassingen is het gunstiger als de olie meer 
meervoudig onverzadigde vetzuren bevat. In het project ‘Mi
crobiële olie op maat’ wordt de gist gebruikt als ‘productie
systeem’. Door de gist te laten groeien op afvalstromen kan 
een 3e generatie olie gemaakt worden in een rendabel en 
maatschappelijk verantwoord proces. De samenstelling en  
opbrengst van de olie kan voor de diverse toepassingen op 

maat gemaakt worden door de gist genetisch aan te passen in 
combinatie met het optimaliseren van de groeicondities.

Bovenstaande zijn goede voorbeelden van biobased projecten. 
En dat is tevens een laatste positief punt van het BioCentre dat 
Christien en Karin in dit interview willen benadrukken, want: 
‘Door innovatief onderzoek uit te voeren en uitstekend onder
wijs aan te bieden op het gebied van ontdekking, analyse en 
productiestrategieën voor biomoleculen levert HAN BioCent
re een belangrijke bijdrage aan de ‘groene groei’ van de eco
nomie. Ook dat is in de huidige economie van extreem grote 
waarde.’

Voor meer informatie:
Onderzoek: www.hanbiocentre.nl
Master:
www.han.nl/opleidingen/masters/molecularlifesciences
Cursussen: www.hanlifesciences.nl

Per mail:
Onderzoek: info@hanbiocentre.nl
Master: masters@han.nl
Cursussen: info.lifesciences@han.nl

Dat het HAN Biocentre zelf ook (biobased) stoffen en 
moleculen ontdekt, maakt het bijzonder en uniek. Zo 
is er bijvoorbeeld een giststam ontdekt die microbiële 
olie maakt (zie ook onderstaand RAAK project). On
der andere verf en asfaltfabrikanten zijn hierin geïn
teresseerd. Die zien een mogelijkheid om hun produc
ten duurzaam te produceren. Een ander voorbeeld zijn 
de bacteriestammen die worden ingezet bij de bestrij
ding van ‘onkruidschimmels’ in de champignonteelt. 
Dit soort projecten betreft een samenwerking met uni
versitaire groepen en het bedrijfsleven: een winwin 
situatie voor alle partijen.

Op 28 januari viert HAN Centre het tienjarig bestaan, 
onder meer met een groot symposium. Het sympo 
sium laat de laatste ontwikkelingen binnen de onder
zoeksthema’s van het HAN BioCentre zien door  
middel van sprekers uit het bedrijfsleven, HBO én de 
universitaire wereld. De thema’s die aan bod komen 
zijn de biobased economy in de praktijk, alternatieve 
screeningssystemen, eiwitproductie en nieuwe an
timicrobials. Uiteraard is er ook voldoende gelegen
heid om door te praten over de diverse onderwerpen 
tijdens de netwerkborrel. Het volledige programma 
kunt u vinden op de (vernieuwde) website van het 
HAN BioCentre: www.hanbiocentre.nl
www.han.nl/biocentre/10jaar

Het ontstaan…
Enkele jaren geleden heeft de HAN 8 speerpunten 
benoemd waarin zij zich wil onderscheiden van an
dere HBO opleidingen en die op hun beurt ook weer 
aansluiten op het topsectorenbeleid in Nederland. 
Biodiscovery is één van die speerpunten waarmee 
via het HAN BioCentre een behoorlijke expertise is 
opgebouwd. Het gaat om de ontdekking, analyse en 
productie van stoffen en moleculen voor toepassingen 
in voeding, gezondheid en land en tuinbouw. Geen 
chemische productiemethoden, maar biologische al
ternatieven uit onder andere planten en microorganis
men die bijvoorbeeld toegepast kunnen worden bij de 
bestrijding van obesitas, tegen bacteriën die antibioti
caresistent zijn of als bio alternatief voor fossiele olie.
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ettich Benelux is uw toon-

aangevende producent van

maatwerk en distributeur 

van gerenommeerde merken op het 

gebied van laboratoriumapparatuur. 

De apparatuur die wij u bieden is altijd 

afgestemd op uw specifi eke toepas-

singen en wensen. Of het nu gaat om 

incubatoren, centrifuges, klimaatkasten 

en -kamers, koelkasten, vriezers of 

fl owkasten. Wij beseffen dat in lang 

niet alle gevallen kan worden volstaan 

met een standaardoplossing. Daarom 

overleggen wij graag met u over de 

mogelijkheden. Engineered for you.

Kwaliteit, 
innovatie en 
service

H

METTLER TOLEDO

METTLER TOLEDO’s recently launched Rainin Terra-
Rack™ pipette tip racks are already proving popular in 
the Real-time PCR Research and Diagnostics Core Facility 
at the University of California, Davis. The laboratory, part 
of the School of Veterinary Medicine, performs molecular 
diagnostic assays for veterinary practices across the US – 
as well as nucleic acid extraction and qPCR for external 
research studies – relying on high quality Rainin pipettes 
and BioClean™ tips to ensure accurate pipetting and sam-
ple security. Lab Manager Samantha Mapes explained: 

“We have been using Rainin Pipet-Lite™ single- and  
multi-channel pipettes for around 12 years, and have  
always been very happy with both the accuracy and  
ergonomics.” 

“As a Core Facility, we go through very large numbers of tips, 
and recycling is a very important issue for businesses here in 
California. METTLER TOLEDO suggested we try the Rainin 
TerraRack tip racks to reduce the faculty’s waste disposal, and 
they’ve been ideal for us. They are much lighter and easier to 

recycle than traditional tip racks and, despite not looking as 
sturdy, they have stood up to daytoday activities very well. 
We haven’t managed to crack or collapse a single rack yet, 
even though we don’t use the TerraBase™ holders most of the 
time. Each box of tips arrives presterilized, and the lid design 
prevents contamination, even if the tips remain in storage for 
several months, which is obviously an important consideration 
in a PCR lab. Overall we’ve been very impressed, and one of 
our parttime technicians has already begun switching another 
lab she works in to TerraRack tip boxes.”  

For more information, please contact:

METTLER TOLEDO AG,
Laboratory & Weighing Technologies,
Im Langacher, 8606 Greifensee, 
Switzerland
T +41 44 944 2211
F +41 44 944 3320
www.mt.com/picali

Jonge ondernemers 
uitgeroepen tot re-

cruiters van het jaar
‘luisteren en  
leren in life  

science’ 

QTC Recruitment is bij de Staffing 
Awards uitgeroepen tot recruitment 
bedrijf van het jaar en is als beste 
nieuwkomer in de algemene ranglijst 
geplaatst. 

QTC Recruitment is in november 2014 
opgericht in Amsterdam en is een speci
alistisch recruitment bureau dat zich fo
cust op de Europese Life Science indus
trie. Met gezamenlijk meer dan 20 jaar 
ervaring in het recruitment vak zijn op
richters Hans Dijkstra en Jord Teeuwen 
beslist geen ‘rookies’. Binnen een jaar 
na oprichting van hun eigen onderne
ming tussen bedrijven als Mekano In
dustial Harvey Nash geplaatst worden 
hadden de twee oprichters echter nooit 
verwacht.

Hans Dijksta “Als beste recruitment bu
reau door onze zzp’ers en opdrachtge
vers beoordeeld worden is het grootste 
compliment die wij konden krijgen! Wij 
onderscheiden ons vanuit onze Quality, 
Time, Cost principes, maar ook omdat 
wij echt luisteren naar de zzp’ers en op
drachtgevers met wie wij werken. Wij 
hebben interesse in de functies en op
drachten en leren elke dag meer over de 
Life Science industrie”.
Contact: info@qtcrecruitment.nl
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Het is verbazingwekkend dat nog niet alle 

laboratoria in Nederland gebruik maken 

van LabForRent. Deze efficiënte online 

marktplaats voor de verhuur van onder-

zoeksruimtes biedt bedrijven, universitei-

ten, incubatoren én science parken de 

mogelijkheid niet alleen hun faciliteiten 

maar ook hun kennis en ervaring met 

anderen te delen. Zelfs meer dan dat, 

want door bijvoorbeeld startups in huis te 

halen wordt zo’n lab een powerhouse 

voor open innovatie.

LabForRent
De winst van delen van labruimte

Maarten van Dongen en Arthur Tutein Nolthenius kennen el
kaar uit hun studententijd. Hoewel de ene zich als biochemi
cus ontwikkelde tot adviseur in life sciences en innovatie en de 
ander zich als bouwkundige ging specialiseren in vastgoed & 
huisvestingadvies verloren ze elkaar niet uit het oog. Daarom 
was het voor Maarten van Dongen een kleine stap zich tot zijn 
studievriend te wenden toen hij als consultant geconfronteerd 
werd met de vraag om betere laboratoriumruimte te zoeken. 
‘Ik ontdekte hoe moeilijk dit is. En dat terwijl veel laboratoria 
regelmatig leeg staan. Je moet ze alleen weten te vinden. Die 
match maken we nu met LabForRent’

Powerhouse
Nu is het niet zo eenvoudig om een marktplaats voor laborato
ria op te zetten. Het is een behoudende markt in een ‘ons kent 
ons’ wereldje waar startende ondernemers en buitenlandse be
drijven nog niet toe behoren. Die zullen dan ook via andere 
kanalen aan hun informatie moeten komen. ‘Internet is dan het 
meest geëigende kanaal. Alleen bestond er tot de start van 
LabForRent geen helder overzicht van het aanbod en was een 
goede onderlinge vergelijking niet te maken. Daar is met Lab
ForRent verandering in gekomen’

Nieuw is dat steeds meer bedrijven bereid zijn hun onderzoek
ruimtes beschikbaar te stellen. ‘Het delen van faciliteiten 
stond niet hoog op de agenda bij biotech en life sciences be
drijven. Dat verandert echter zodra ze zich realiseren dat ze 
door hun lab te verhuren ook veel kennis in huis halen. Veel 
potentiële huurders zijn startups met vaak jonge, hoogopge
leide en enthousiaste mensen die enorm inspireren en zo’n 
laboratorium tot een powerhouse voor openinnovatie maken. 
Wat dat betreft zijn laboratoria echt ‘cool’ want daar gebeurt 
het.’ Een andere belangrijke drijfveer om onbenutte labruimte 

te verhuren moet volgens Tutein Nolthenius zijn dat het bou
wen van nieuwe laboratoria een halt wordt toegeroepen. 
‘Waarom investeren in nieuwe gebouwen als bestaande voor
zieningen hergebruikt kunnen worden? Of beter benut worden 
door gedeeld gebruik. Die duurzaamheidsgedachte maakt on
derdeel uit van de visie van LabForRent ‘

Koudwatervrees
Het idee is eenvoudig, maar voor de uitwerking hadden de 
twee ondernemers zeker een jaar nodig. Basis voor hen was 
een toegankelijke website met de juiste selectiemogelijkhe
den. Hoe meer inzicht de nieuwe huurder krijgt, hoe beter hij 
ziet of een ruimte aan zijn kwaliteitseisen voldoet en hoe ho
ger hij de lat kan leggen. ‘Mei 2015 zijn we online gegaan met 
een aanbod van drie laboratoria. Dat zijn er nu al dertien’. 
Daaronder zijn grote aanbieders als Pivot Park in Oss, maar 
ook bedrijven als BLGG in Wageningen. Het is volgens de 
oprichters van LabForRent het topje van de ijsberg. ‘Vooral als 
je bedenkt dat er in Nederland honderden bedrijven en meer 
dan vijftig incubatoren en science parken zijn. Uiteindelijk 
moet het zo zijn dat als een onderzoekruimte niet op LabFor
Rent staat, deze er gewoon niet is’. 

Dat het voor bedrijven en science parken een grote drempel is 
hun laboratorium online te zetten, merken Van Dongen en Tu
tein Nolthenius haast dagelijks. ‘Er is veel koudwatervrees. 
Elke aanbieder die via ons wil adverteren, bezoeken we per
soonlijk. De ene keer kost het weken voordat ze de stap durven 
zetten, maar we maken ook mee dat we bij zo’n eerste bezoek 
de advertentie meteen opmaken en online mogen zetten.’ Aan
bieders realiseren zich vaak niet hoe waardevol hun propositie 
is. Of het nu gaat om de laboratoria zelf, de onderzoekvoorzie
ningen of de diensten die men te bieden heeft. In de adverten
ties op de website van LabForRent komen al die sterkten aan 
bod. De verhuurder en huurder vinden elkaar zonder onze tus
senkomst. ‘Komt het tot een match dan ondersteunen wij des
gewenst met het opstellen van het huurcontract, aanpassingen 
aan het lab of onderhandeling over de huurprijs.’

Internationaal
Terwijl het nog geen half jaar geleden is dat ze officieel zijn 
gestart, hebben de beide mannen alweer plannen hun bedrijf 
verder uit te bouwen. Zo staan er op hun site al laboratoria uit 
België en willen ze het aanbod uitbreiden met labruimte en 
onderzoekvoorzieningen in andere landen binnen Europa en, 
op termijn, ook daarbuiten. ‘Onze website is uniek. We heb

Hoe werkt LabForRent?
Bedrijven, kenniscentra, incubatoren en science parken die hun onbenutte laboratoriumruimte op LabForRent willen 
aanbieden, kunnen een advertentie plaatsen op de website. Het bedrag voor zo’n advertentie varieert van € 4.500, per 
jaar voor science parken die meerdere ruimtes aanbieden tot € 2.500, per jaar voor bedrijven die één laboratorium 
aanbieden. In de advertentie kunnen de unique selling points goed worden geëtaleerd en kan de aanbieder de technische 
specificaties waarop deze gevonden wil worden eenvoudig aanvinken. Ook kunnen foto’s en video worden toegevoegd. 

LabForRent brengt de website onder de aandacht bij potentiele huurders  binnen en buiten Nederland, door exposure 
via social media, publicaties, advertenties en door netwerken tijdens congressen en symposia. De eigen adverteerders 
ontvangen periodiek een Update met informatie over de performance van de website waaronder het aantal ‘eigen’ hits. 
Verder schrijft LabForRent maandelijks haar eigen netwerken aan met nieuws en achtergrondinformatie. Kijk voor meer 
informatie op www.labforrent.nl en schrijf u in voor de nieuwsbrief.

De drijvende krachten achter 
LabForRent:
Oprichters van LabForRent Maarten van Dongen en 
Arthur Tutein Nolthenius combineren in dit initiatief 
hun beider kennis en ervaring. Dr Maarten van Don
gen is van huis uit een biochemicus (RUG, 1983 en 
UvA, 1987) die zijn gehele professionele loopbaan al 
actief is in de Nederlandse en internationale Life Sci
ences sector. Hij bekleedde verschillende leidingge
vende posities in de farmaceutische en biofarmaceuti
sche industrie. Sinds 1998 is hij een gekend expert op 
het gebied van Life Sciences, innovatie en ontwikke
ling van nieuwe bedrijvigheid. 

Ir Arthur Tutein Nolthenius is van huis uit bouwkun
dige (TH Delft, 1985) en heeft zeer uiteenlopende 
organisaties voorzien van passende huisvesting. Hier
onder vallen het ontwikkelen en implementeren van 
dienstverlening en huisvestingsconcepten alsook het 
ontwikkelen, realiseren en gebruik gereed opleveren 
van vastgoed. 

ben nog nergens ter wereld een soortgelijk initiatief gevonden. 
Daarom ligt het voor de hand de informatie er niet alleen in het 
Nederlands en Engels op te zetten, maar bijvoorbeeld ook in 
het Duits en het Frans. ’Zo interesseren we ook partijen uit 
andere landen voor Nederland. Daarom zien we graag dat alle 
Nederlandse onderzoekruimten op LabForRent staan. De 
keerzijde van een internationale site kan zijn dat onze eigen 
startups ook kunnen kiezen voor een laboratorium buiten onze 
landsgrenzen.’’

Dat het initiatief uitgroeit tot een veel bezochte website, blijkt 
uit het aantal bezoekers dat in de eerste maanden opliep naar 
ruim meer dan tienduizend. ‘Als het goed loopt, overweegt 
LabForRent naast labruimte ook ’kennis’ aan te bieden. Daar
bij kun je denken aan specialisten met een bijzondere expertise 
waarmee je via de website in contact kunt treden.’ Een andere 
ontwikkeling is het uitbreiden van de website met te huren of 
te gebruiken hoogwaardige apparatuur zoals elektronenmicro
scopen, MRIscanners of 3D printers voor cellen. We zien dat 
bedrijven deze specialistische apparatuur vaak maar kort no
dig hebben en dan is zelf aanschaffen niet altijd aantrekkelijk. 
Ook daar kan de ‘deeleconomie’ worden ingezet.’
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Hogeschool Utrecht profileert zich op LabForRent voor het MKB
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Earlier this year, Waters has 
launched the new ACQUITY 
UPLC® Glycoprotein BEH 
Amide column, enabling bio-
pharmaceutical companies 

to better understand where glycan molecules are located 
within the therapeutic proteins. Identifying the precise lo-
cation of glycans within a protein structure is essential to 
delivering safe and effective biotherapeutic proteins.

  Glycan occupancy of intact protein. The widepore characte
ristics will generate a higher peak capacity than a 130Å

  Domain specific glycan linkages at subunits. Due to its or
thogonality,  a scientist will be able to separate different gly
coforms

  High resolution of glycopeptide mapping without limitation 
due to glycan/peptide size or composition. Larger peptides 
(i.e. from a LysC digest) will gain a higher resolution, resul
ting from the widepore structure

  Improved resolution in separation of large released Ngly
cans (i.e. EPO, Factor IX). HMW glycan can have an incre
ased peak capacity of around 17%, compared to a 130Å 
Amide column

  Elucidation of O-linked glycosylation. Olinked glycan oc
cupancy can be determined by analyzing a  Ndeglycosyla
ted protein

Waters New HILIC-based Glycoprotein Column Enhances Glycan Analysis

Nog altijd belangstelling voor beursintroductie biotechbedrijven

Nieuwe JEOL TEM voor het Naturalis 

Biodiversity Center
The patent pending 1,7µm 300Å widepore stationary phase 
and optimized Amidebonding provides MScompatible hy
drophilic interaction chromatography. A QC test is performed 
with Ribonuclease A and Ribonuclease B glycoforms to de
monstrate its batchtobatch consistency. 
Together with the earlier launched GlycoWorks RapiFlu
orMS NGlycan kit for the sample preparation (deglycosyla
tion and labeling) of released glycans in 30 minutes and this 
new ACQUITY UPLC® Glycoprotein BEH Amide column, 
Waters has a total solution offering for the glycosylation pro
filing and characterization.
 For more information about Waters’ technologies for glycan 
analysis, visit www.waters.com/glycans.

Het Naturalis Biodiversity Center, een onderzoeksinsti-
tuut en natuurhistorisch museum in Leiden, beschikt sinds 
kort over de state-of-the-art JEM-1400Plus Transmissie 
Elektronen Microscoop (TEM) van JEOL. 

“Met behulp van deze microscoop zijn we in staat biodiversi
teit van  planten en dieren tot in de kleinste details te bestude
ren.” Aldus Kees van den Berg, Senior Analist bij Naturalis.
“Bij de aanschaf van de nieuwe 120kV TEM is de keus ge
vallen op de JEM1400Plus vanwege de performance, het ge
bruiksgemak en de bewezen stabiliteit van de microscoop. De 
uitstekende service van JEOL was ook een zwaar wegende 
factor.”
“Hiervoor hadden we een JEM1010 van JEOL uit 1992. Hoe
wel het apparaat nog uitstekend zijn werk deed, paste het niet 
meer in de organisatiestructuur waarin digitalisatie van onze 
collectie en bijbehorende data een zeer belangrijke rol speelt. 
Daarnaast is de nieuwe TEM compatibel met onze op Win
dows 7 gebaseerde netwerkomgeving. De JEM1010 gaat naar 
een nieuwe eigenaar die er nog een aantal jaar plezier van gaat 
hebben.”
JEOL heeft sinds de introductie van de JEM1400 in 2007 en 
de JEM1400Plus in 2012 wereldwijd ruim 600 instrumenten 
uit deze serie geleverd. De kracht van het systeem zit hem 
naast het gebruiksgemak en de robuustheid in de inzetbaar
heid in een breed scala van applicaties. De TEM kan gebruikt 
worden voor onder andere biologische secties, polymeren, na
nomaterialen en asbestonderzoek en dat alles bij zowel kamer
temperatuur als in cryocondities.

Voor meer informatie over de JEM1400Plus kunt u contact 
opnemen met JEOL:
sales@jeolbenelux.com of tel. +31 252 623500

De tweet van Hillary Clinton over het aanpakken van 
absurde prijsverhogingen in september leidde tot een 
koersval van circa 20% van de toonaangevende Nasdaq 
Biotechnology Index. Inmiddels zijn de koersen wat her-
steld, maar de Index ligt nog ruim onder de top van juli. 
De onrust lijkt de vraag naar IPO’s en overige financiering 
echter niet te drukken. 

De Verenigde Staten is veruit de belangrijkste markt voor Bi
otech met twee keer zoveel bedrijven als in Europa (403 tegen 
179) en bijna het tienvoudige aan marktkapitalisatie (EUR 850 
miljard tegen EUR 95 miljard). Ook in Europa groeit de sec
tor echter gestaag. De Europese Biotechbedrijven hebben in 
de eerste negen maanden van het jaar EUR 5,5 miljard opge
haald; 60% meer dan vorig jaar in dezelfde periode. De 25 Eu
ropese bedrijven die aan de NASDAQ zijn genoteerd haalden 
daarvan een derde (EUR 1,6 miljard) op, grotendeels via een 
secondary listing, zoals Galapagos in april deed.
Binnen Europa zijn Londen en Parijs favoriet met respectieve
lijk 37 en 35 Biotechbedrijven. Euronext timmert goed aan de 
weg: deze paneuropese beurs trok dit jaar maar liefst 5 van de 
13 Biotech IPO’s aan, waarmee Euronext eind oktober op 37 
Biotechnotering kwam. 
Opvallend is dat de Duitse Biotechbedrijven Frankfurt ont
wijken en onder andere voor Amsterdam kiezen. Afgelopen 

maand kwamen twee Duitse Biotechbedrijven met een aan
kondiging van een notering aan de Amsterdamse effecten
beurs. Op woensdag 14 oktober maakte Curetis bekend naar 
Amsterdam en Brussel te gaan. Het bedrijf levert diagnosesys
temen voor ernstige infecties. Een week later publiceerde 
Noxxon, gericht op de behandeling van kanker, het bericht dat 
het naar een notering in Amsterdam en Parijs streeft. Hiermee 
is Amsterdam in een jaar tijd drie Duitse Biotechbedrijven 
rijker. In november vorig jaar kreeg Probiodrug, gericht op 
de behandeling van Alzheimer, al een notering in Amsterdam. 
Het is opmerkelijk dat deze twee Duitse bedrijven niet voor 
Frankfurt kiezen, waar al 15 Biotechbedrijven zijn genoteerd, 
maar voor het betrekkelijk kleine Amsterdam. Als reden wordt 
opgegeven dat Duitse beleggers in Frankfurt nog altijd hui
verig zijn voor deze risicovolle sector, hoewel het al meer 
dan tien jaar is geleden dat de sector stevig onderuit ging. 
Daarnaast zou er in Amsterdam een meer geïnteresseerde ge
meenschap zijn van analisten en beleggers. Misschien was de 
succesvolle introductie van Probiodrug ook een goede aanlei
ding. Het aandeel ging voor EUR 15,25 naar de beurs en steeg 
meteen boven de EUR 20 per aandeel. Daarmee was echter 
wel meteen de spurt eruit, want het aandeel staat nog steeds 
op circa EUR 20. 

Jos Versteeg

BISLIFE

BISLIFE is een Nederlandse not-for-profit weefselinstel-
ling die gedoneerde weefsels beschikbaar maakt voor 
transplantatie. Veiligheid, kwaliteit en betrouwbaarheid 
staan daarbij voorop. BISLIFE is met name gespeciali-
seerd in bot- en peesweefsels.

Bot en peestransplantaten worden 
toegepast voor diverse indicaties. Pe
zen worden met name gebruikt voor 
kruisbandreconstructies. Botchips en 

andere botvullers worden vaak gebruikt ter vervanging van 
verloren bot na bijvoorbeeld het plaatsen van protheses of bot
cystes. Grote bottransplantaten kunnen ledemaatsparend wor
den toegepast na bijvoorbeeld tumorchirurgie. 

Naast de klassieke toepassing van weefseltransplantaten  
ontstaan door de opkomst van stamceltoepassingen en regene
ratieve geneeskunde mogelijkheden voor ontwikkeling van 
nieuwe transplantaten. BISLIFE streeft ernaar een rol te  
spelen in deze ontwikkelingen om zo nog beter aan te sluiten 
bij de wensen van chirurgen en patiënten. Dit kan bijvoorbeeld 
door het toevoegen van actieve bestanddelen of stamcellen aan 
bestaande transplantaten of door het ontwikkelen van  
bottransplantaten die nog sneller en beter ingroeien in het  
lichaam van de patiënt. 

Om aan te sluiten bij de vraag naar en ontwikkeling van  
nieuwe typen transplantaten en uiteraard ook te blijven  
voldoen aan de groeiende vraag naar klassieke weefseltrans

plantaten is BISLIFE in de afgelopen jaren verschillende  
samenwerkingsverbanden aangegaan met belangrijke spelers 
op deze gebieden. Zo is sinds 2015 ook de samenwerking met 
Sanquin, de Nederlandse notforprofit bloedbank met veel 
kennis en ervaring op het gebied van ontwikkeling van nieuwe 
transplantaten, verder geïnten
siveerd. BISLIFE is geïnteres
seerd in nieuwe samen 
werkingsverbanden voor het 
ontwikkelen van nieuwe trans
plantaten die op weefsels  
gebaseerd zijn. 
www.bislife.org
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‘Sinensis is het moederbedrijf van zeven (bio)farmaceutische 
contractlaboratoria (zie kader) gelegen in de Nederlandse hot
spots van (bio)farmaceutische activiteiten, ‘ legt de Sales Ma
nager uit, die voorheen Site Director was van MicroSafe La
boratories en sinds januari 2015 zijn huidige functie bekleedt.’ 
In het verleden zijn partnerships aangegaan met het Duitse 
Coriolis GmbH in Martinsried (freezedrying cycle develop
ment en particle size determination); ForTe BV in Molenhoek 
(drug formulation technology); BioConnection BV in Oss 
(fullscale manufacturing) en BaseClear BV in Leiden (DNA 
sequencing technologie). Daar is sinds september 2015 het 
Oostenrijkse ViruSure GmbH (Wenen) bijgekomen. ’ViruSure 
is voor Sinensis geen onbekende, we deden al lange tijd zaken 
met de Oostenrijkers. ViruSure bestaat sinds 10 jaar en heeft 
in die tijd een indrukwekkend internationaal trackrecord op 
hoog niveau opgebouwd in virus en prion analysemethoden. 
Begin september is die samenwerking bezegeld met een for
meel partnership. Zo bouwen we tezamen aan een steeds bre
der portfolio, noodzakelijk in het snel veranderende veld van 
analysemethoden waarin niet alleen steeds meer in detail naar 
producten wordt gekeken, maar waar ook nieuwe therapeutica 
als gen en stamceltherapie een steeds belangrijkere positie 
innemen.’

Krachten bundelen
Door zelf een zo breed mogelijk pakket aan diensten aan  
te bieden, en waar nodig met firstinclass collega labs de 
krachten te bundelen, kan Sinensis Life Sciences de vragen 
van klanten beter en completer beantwoorden. De omvang van 
het op het Leidse Bio Science Park gevestigde moederbedrijf 
is ook van belang voor grotere (bio)farmaceutische bedrijven 
die het uitbesteden meer concentreren. De schaalgrootte 
maakt dat klanten op hoog niveau kunnen brainstormen met 
professionals vanuit een consortium van laboratoria met bijna 
160 kenniswerkers. Ieder bedrijfsonderdeel zet, al naar gelang 
haar specialisatie (analytisch chemisch, fysisch chemisch,  
microbiologisch of moleculair biologisch), specifieke kennis 

en ervaring in om klantenprojecten te laten slagen. Zo  
ondersteunt Sinensis een zeer diverse groep klanten over een 
langere periode zonder dat ze zelf fors hoeven te investeren  
in kennis, apparatuur en laboratoria. Nigel: ‘Een ander  
groot voordeel is dat we de eerste klinische, onder GMP  
geproduceerde batches in allerlei maten kunnen inpassen:  
alles is op kleine schaal mogelijk binnen Sinensis. We bieden 
niet alleen handwerk, maar zeker ook maatwerk. Onze  
labs bedienen dan ook de meest uiteenlopende klanten en  
doelen: van grootschalige tot kleinschalige batches; voor  
veelvoorkomende tot zeer zeldzame ziekten; voor grote farma 

tot kleine startups. Internationaal bedienen we momenteel ca. 
700 klanten.’ Samenwerking met complementaire partners. 
Dat is in een oneliner wat Sinensis zo succesvol en voort 
durend sterker maakt. 
Voor nu, maar zeker ook voor de toekomst.

Sinensis Life Sciences
Nieuwe partner ViruSure specialist in virus en prion testing

Klanten bedienen met een complete  

oplossing. En dus: een breed en flexibel 

pakket in Quality Control onder 1 dak met 

snelle en directe aanspreekpunten. Het is 

én blijft de succesformule van het snel  

uitbreidende Sinensis Life Sciences BV.  

Gestart in 2012, omvat het huidige  

Sinensis zeven eigen laboratoria en vijf  

samenwerkende partners. De laatste  

(september jl) partner is het Weense  

ViruSure GmbH. Nigel Stapleton, Sales  

Manager Microbiologie, onderstreept het 

belang van toegevoegde waarde op 

hoog niveau in een snel ontwikkelend veld 

van analysemethodieken.

Sinensis Life Sciences: moedermaatschappij van zeven GMP-gecertifi-

ceerde contractlaboratoria en vijf samenwerkende partners.
Zeven GMP-gecertificeerde contractlaboratoria
•  PROXY Laboratories, gevestigd in het Bio Science Park Leiden (BSPL), werd in 2001 opgericht, heeft EU, WHO en 

FDAGMP, alsmede GLP en GDP vergunningen, rondde meer dan 80.000 analytische studies af voor meer dan 400 
life sciences bedrijven en ging de afgelopen jaren strategische allianties aan met diverse bedrijven. 

•  Op 14 maart 2012 heeft PROXY Laboratories MicroSafe overgenomen van Merck Millipore, de life science division 
van het Duitse Merck KGaA. MicroSafe Laboratories, eveneens gevestigd in het BSPL, heeft EU, WHO en FDA 
GMP, alsmede GLP en GGO vergunningen, een sterke microbiologische groep en is daarnaast toonaangevend in my
coplasma testen.

•  Farmalyse is gevestigd in Zaandam en is in 1996 ontstaan door afsplitsing van het Controle Laboratorium van Neder
landse Apotheekhoudende Geneeskundigen (CLaNAG), een laboratorium dat op haar beurt in 1967 werd opgericht 
door de Landelijke Huisartsen Vereniging. Het biedt fysische en chemische analyses aan de farmaceutische en  
cosmetische industrie aan.

•  Bactimm is gevestigd in Nijmegen en is in 1996 opgericht. Het is een toonaangevend microbiologisch controle 
laboratorium voor de farmaceutische en cosmetische industrie. Daarnaast levert het diensten aan ziekenhuizen en aan 
fabrikanten van medische hulpmiddelen.

•  Prolepha Labs, gevestigd in EttenLeur, is in het bezit van een EUGMP vergunning en is een afsplitsing van het ver
pakkingsbedrijf van Centrafarm, i.c. Prolepha Packaging (thans Tjoapack). Het is sterk in eindproductanalyses en het 
testen van verpakkingsmaterialen.

•  ProBase Pharma is een joint venture tussen BaseClear B.V. (opgericht in 1993 en gespecialiseerd in DNA sequencing 
technologie) en MicroSafe Laboratories. ProBase is gericht op snelle detectie en identificatie van microorganismen 
met de meest moderne moleculair biologische technieken. ProBase heeft haar EUGMP vergunning verkregen in 2014.

•  Spinnovation is gevestigd in het Pivot Park in Oss en is gespecialiseerd in NMR spectroscopie, zowel in de vloeistof 
als vaste stof. Daarnaast beschikt het over XRPD, UPLCQToFMS en ICPOES en bedient het hoofdzakelijk R&Daf
delingen van de farmaceutische industrie actief in kleine synthetische moleculen alsmede actief in therapeutische ei
witten, monoklonale antilichamen en andere biologicals.

Vijf samenwerkende partners:
• Coriolis GmbH in Martinsried, Germany: vriesdroog cyclus ontwikkeling
• ForTe BV in Molenhoek: geneesmiddel formulering technologie
• BioConnection BV in Oss: productie op grote schaal 
• BaseClear BV in Leiden: DNA sequentie technologie 
• ViruSure GmbH in Wenen, Oostenrijk: virus en prion testing services

Bezoek www.sinensislifesciences.com voor meer informatie.

We bieden niet alleen handwerk, 
maar zeker ook maatwerk.
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Hooikoorts. Lasrooklong. Stoflong. Boe-

renlong. Champignonkwekerslong. 

Bakkersastma. Beroepsastma. Het zijn 

beroepslongziekten waarvan de naam in 

de volksmond vaak direct is gerelateerd 

aan het beroep. Maar ook asbestkanker, 

longkanker en legionella behoren tot de 

beroepslongziekten. Beroepslongziekten 

eisen jaarlijks meer dan 2.000 doden. 

Recent is gebleken dat vooral brandweer-

lieden een verhoogd risico lopen. Het 

vreemde is dat preventiemaatregelen in 

veel gevallen beschikbaar en eenvoudig 

toepasbaar zijn. Vaak worden deze maat-

regelen echter niet uitgevoerd omdat 

men zich onvoldoende bewust is van de 

risico’s.  

Paneldiscussie Stichting Schone Lucht voor Iedereen 

Beroepslongziekten zijn sluipmoordenaars

Verhoogd risico
In diverse bedrijfstakken is sprake van een verhoogd risico op 
beroepslongziekten. LANdirecteur Rolink noemde spuiterij
en, metaalbewerking, houtbewerking, zandstralers, bouw, de 
agrarische bedrijfstak, autoschadeherstelbedrijven, bakkerijen  
en lasrook in de scheepsbouw. Hij benadrukte daarbij dat, 
naast de dodelijke slachtoffers, beroepslongziekten tot astro
nomische maatschappelijke kosten van zo’n 1 miljard euro lei
den. ‘Mensen met een longziekte nemen minder deel aan het 
arbeidsproces. En als longpatiënten wel aan het werk zijn, is 
er vaker sprake van arbeidsverzuim dan bij gezonde mensen,’ 
aldus Rolink.  

Om beroepslongziekten uit te bannen, concludeerde het panel 
van deskundigen dat een aantal zaken moet gebeuren. 
 
1.  Alle relevante beroepen, bedrijfstakken, zorgverleners, be

drijfsartsen, overheid, politiek en maatschappelijke organi
saties moeten zich bewust worden van de aard en omvang 
van het probleem. Betere en intensievere communicatie 
over verhoogde risico’s is noodzakelijk. 

Over de stichting Schone Lucht 
voor Iedereen
De stichting Schone Lucht voor Iedereen, opgericht in 
2012 en een initiatief van Chiesi Pharmaceuticals, is 
vóór bevordering van een goede luchtkwaliteit, zowel 
buiten als op de werkvloer, om luchtwegaandoeningen 
zoveel mogelijk te voorkomen (preventie). Daarnaast 
wil de stichting vervuilers aansporen luchtvervuiling 
tegen te gaan en innovatie stimuleren door diensten 
en producten te laten ontwikkelen die schone lucht 
bevorderen.
 
De Long Alliantie Nederland (LAN) is de federatieve 
vereniging op het gebied van chronische longaandoe
ningen. Binnen de LAN bundelen 35 landelijke par
tijen uit het longenveld, zoals patiëntenverenigingen, 
beroepsverenigingen, zorgverzekeraars en bedrijven 
hun krachten. Doel is het verbeteren van preventie en 
zorg voor de één miljoen longpatiënten in ons land.

In het panel waarin (ervarings)deskundigen discussieerden 
over dit onderwerp namen plaats:
 
  Dr Bernt van den Blink, longarts Erasmus MC
   Drs Emiel Rolink, alg. directeur Long Alliantie Nederland
   Stephane Conings, beroepsbrandweer Amsterdam 

Amstelland 
   Steffen Gelms, voorzitter Stichting Schone Lucht voor  

Iedereen (organisator)
 Maurits Huigen, alg. directeur Chiesi Pharmaceuticals

 De gespreksleiding was in handen van Paul van Liempt.
 
Uit het verhaal van ervaringsdeskundige Stephane Conings 
bleek duidelijk dat onvoldoende communicatie en onvoldoen

de bewustwording van de risico’s vaak aan de basis staan van 
beroepslongziekten. Conings bijvoorbeeld gaf aan dat brand
weermensen zich pas sinds kort bewust zijn van het verhoogde 
risico om longaandoeningen en diverse soorten kanker op te 
lopen. ‘Tijdens een brandweercongres in Noorwegen in 2014 
werden we geïnformeerd over de verhoogde risico’s.’ Dat ver
baast Stephane niet, want: ‘Twee dagen na een brand komt er 
onder de douche nog steeds zwarte troep van je lichaam.’ Wat 
kennis op dit gebied betreft, loopt Nederland volgens de be
roepsbrandweerman echter achter bij landen als de Verenigde 
Staten, Australië en de Scandinavische landen. Dat het item al 
wel is doorgedrongen tot de maatschappelijke discussie blijkt 
uit het feit dat de Amsterdamse burgemeester Eberhard van 
der Laan recent pleitte voor erkenning van kanker als beroeps
ziekte bij de brandweer.

Sarcoïdose. Silicose. Idiopatische 
longfibrose.
Welke beroepslongziekten vaak voorkomen, vertelt dr. Bernt 
van den Blink, longarts aan het ErasmusMC Universitair Me
disch Centrum in Rotterdam: ‘Naast longkanker, is er een 
verhoogd risico op sarcoïdose, een acute en spontane ontste
kingsreactie in de longen. Eén op de drie sarcoïdosepatiënten 
wordt chronisch ziek. Van deze aandoening is na de aanslagen 
van 9/11 een aanzienlijke piek waargenomen bij brandweer
mensen in New York.’

De tweede is silicose. Deze longziekte kennen we ook onder 
de naam stoflongen. ‘Na de sluiting van de mijnen in Limburg 
komt het fenomeen stoflongen in Nederland gelukkig veel 
minder voor,’ zei dr. Van den Blink. “De aandoening bestaat 
echter nog wel degelijk, bijvoorbeeld onder zandstralers.’ 

De derde longziekte die beroepsgerelateerd kan zijn, is idio
patische longfibrose (IPF). Van den Blink: ‘Dit betekent ver
littekening van de longen. Vaak is er een verband met roken, 
maar deze longziekte komt ook voor bij mensen die in hout
zagerijen werken of in de fijne metaalbewerking. Deze ziekte 
geniet nauwelijks bekendheid, maar dat is niet terecht: IPF is 
progressief en dodelijk. De prognose voor mensen met deze 
ziekte is drie tot vijf jaar. Meer onderzoek naar deze aandoe
ningen is noodzakelijk.’
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Wie in de eigen omgeving wil 
testen of de luchtkwaliteit 
voldoende is, heeft de 
beschikking over een app.
Want, hoewel de overheid allerlei maatregelen neemt 
om de luchtkwaliteit te verbeteren, vordert het volgens 
recent onderzoek van het Nationaal Samenwerkings
programma Luchtkwaliteit (NSL) niet erg met het 
schoner krijgen van de lucht. 

Volgens het Milieu en Natuurplanbureau sterven jaar
lijks 18.000 mensen ongeveer tien jaar eerder door de 
aanwezige concentraties fijnstof en vuile lucht. Via de 
gratis luchtkwaliteitsapp kan iedereen voor zichzelf 
bepalen of de concentraties ozon, stikstofdioxide  
en fijn stof nu en in de komende dagen, in de eigen 
leefomgeving te hoog zijn. De luchtkwaliteitsapp is 
gratis te downloaden in de Appstore of Playstore en is 
onderdeel van www.luchtmeetnet.nl.

2.  Per risicovolle bedrijfstak moet er aandacht komen voor 
maatregelen ter voorkoming van beroepslongziekten. In 
veel gevallen zijn deze maatregelen al beschikbaar en een
voudig toepasbaar. Vaak worden deze maatregelen nu niet 
uitgevoerd omdat men zich onvoldoende bewust is van de 
risico’s. (Rolink: “Beroepslongziekten zijn sluipmoorde
naars.”) 

3.  Mensen die met gevaarlijke stoffen werken moeten perio
diek worden gescreend om beginnende klachten vroegtij
dig op te sporen. De bouw en bakkerssector doen dit al en 
laten zien dat er veel klachten te voorkomen zijn. Op die 
manier kan een mogelijk causaal verband eerder worden 
aangetoond; een belangrijke stap op de weg naar erkenning 
van bepaalde aandoeningen als beroepsziekten.

4.  Huisartsen, bedrijfsartsen en andere zorgverleners kunnen 
gerichter vragen naar het beroep van hun patiënten en vra
gen of klachten in het weekend en tijdens vakanties afne
men. 

Dr Bernt van den Blink, longarts ErasmusMC Universitair Medisch Centrum

5.  Meer overleg en kennisuitwisseling tussen alle betrokken 
partijen. Rolink van de LAN zei daarover: “We moeten een 
brug slaan tussen mensen en organisaties in de “domeinen” 
arbeid en zorg. Juist door betere samenwerking en kenni
suitwisseling tussen werkgevers, werknemers, branches, 
zorgverleners en bedrijfsartsen kan winst worden behaald. 
Goede aanpakken uit de ene branche kunnen dan sneller 
worden toegepast in andere branches.”

Preventie van beroepslongziekten moet hoger op de maat
schappelijke agenda. Dat was de conclusie van een paneldis
cussie die eind september op de laatste dag van de European 
Respiratory Society (ERS) in Amsterdam werd georganiseerd 
door de stichting Schone Lucht voor Iedereen.

Handreiking inhaleerbare allergenen
In het voorkomen van blootstelling aan inhaleerbare allerge
nen, speelt de arboregelgeving een belangrijke rol. Daarin 
wordt genoemd dat de werkgever een zorgplicht heeft indien 
er sprake is van inhaleerbare allergenen. In opdracht van de 
Stichting van de Arbeid (http://www.stvda.nl) is in januari 

2015 een digitale handreiking ontwikkeld voor sectoren en 
bedrijven met oplossingen om blootstelling aan inhaleerbare 
allergenen te voorkomen dan wel te verminderen. 

Er zijn enkele honderden allergenen bekend en iedereen komt 
wel eens in aanraking daarmee. De allergeen is een stof die een 
allergische reactie oproept. Bij een allergie speelt het mense
lijk immuunsysteem een hoofdrol. Als reactie op blootstelling 
aan lichaamsvreemde stoffen (over)reageert het afweersys
teem met ontstekingsverschijnselen. Omdat de werkgever in 
deze een zorgplicht heeft, is het belangrijk dat de werkgever 
weet wat de mogelijke risico’s van het werken met inhaleer
bare allergene stoffen zijn en dat hij in staat is maatregelen te 
treffen om de blootstelling te voorkomen dan wel te minimali
seren. De handreiking is dan ook bedoeld voor werkgevers en 
werknemers in branches en sectoren die aan de slag willen met 
het arbeidsrisico inhaleerbare allergenen. Men kan met dit in
strument bijvoorbeeld een eigen branchewebsite samenstellen 
waarop oplossingen worden weergegeven.

Daar waar droomschepen voor anker gaan, nog plat wordt 
gesproken en men gemoedelijk over het water vaart – 
Hamburg en het nieuwe Hapimag Resort in het centrum 
van de havenstad zijn in vele opzichten uniek.

Poort naar de wereld, pulserende metropool, bruisend en le
vendig, open en liberaal. Gekenmerkt door haven en handel, 
door Elbe en Alster, door kerken en containers – Hamburg is 
een stad met vele gezichten en weet daarom ook vele mensen 
enthousiast te maken.

Fraaie winkelpassages worden afgewisseld door parken, en 
een ingetogen Hanzementaliteit ontmoet een multicultureel 
internationaal karakter. Ook kenmerkend voor Hamburg zijn 
de uitgaanswijk St. Pauli, de Reeperbahn, de kunsthal met 
haar schatten, de trappenwijk met de kleine kapiteinswonin
gen en de mondaine villa’s in Blankenese. Beroemde musicals 
en kleinkunstpodia, toneel, opera en ballet evenals iconische 
travestietenshows – Hamburg heeft voor ieder wat wils.

Moin Moin, Hanzestad Hamburg!

Vanuit het Hapimag Resort met vakantiewoningen in een chi
que Hanzestijl kunnen alle bezienwaardigheden gemakkelijk 
te voet worden bereikt: het negentiendeeeuwse pakhuizen
complex van de Speicherstadt met zijn indrukwekkende bak
steenarchitectuur, het Kontorhausviertel met de huizenblokken 
in de oude binnenstad, evenals de snel groeiende HafenCity 
met hypermoderne gebouwen. Neemt u liever de Ubahn? Om 
de hoek van het resort treft u gelijk twee metrostations aan.

Info Line 00800 9077 9077, 
alternativ +41 (41) 7 67 87 40
www.hapimag.com/hamburg
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Organisaties ontzorgen op het gebied 

van kwaliteitsmanagement; dat is waar 

Quality by Design zich dagelijks mee be-

zighoudt. Farmaceuten, biotechnologie-

bedrijven en ziekenhuizen kunnen bij de 

ontwikkeling, productie en distributie van 

hun producten rekenen op een partner 

die risico’s onder controle houdt en steun 

biedt bij het naleven van huidige en toe-

komstige richtlijnen. Klanten van Quality 

bij Design hebben de mogelijkheid om 

zich volledig te focussen op hun corebusi-

ness, terwijl zij verzekerd zijn van de inzet 

van ervaren specialisten.

Quality by Design
Partner in kwaliteitsmanagement

branche zeer gangbaar. Ook QbD biedt de juiste mensen voor 
de juiste vraag. Het onderscheidt zich van detacheerders onder 
meer doordat het de problematiek van de klant als een project 
aanpakt. Verschoor: “Iedere QbDmedewerker wordt gerug
gensteund door de andere specialisten in het QbDteam. In
dien nodig, zetten wij meerdere experts in. Dat is voor klanten 
een grote meerwaarde. De betrokkenheid van de medewerkers 
bij ons bedrijf is bijgevolg heel belangrijk. Wanneer mensen 
lange tijd bij dezelfde klant werken, is vervreemding een reëel 
gevaar. Daarom organiseren wij voortdurend opleidingen, trai
ningen en andere events. Bovendien is er veel kennisuitwisse
ling tussen collega’s onderling. Als manager bezoek ik klanten 
regelmatig om na te gaan hoe we onze rol als partner nog beter 
kunnen invullen.”

Gericht specialisme
QbD wil als partner in kwaliteit meerwaarde bieden voor klan
ten. “Met deze visie in het achterhoofd werd ons bedrijf vier 
jaar geleden opgericht”, zegt Verschoor. “Ik en mijn compag
non Bart van Acker merkten dat de sector behoefte heeft aan 
gericht specialisme als het gaat om kwaliteitsmanagement.” 
Het bedrijf vestigde zich in het Belgische Kontich en kon di
rect medewerkers inzetten bij verschillende farmaceuten. Een 
jaar na oprichting telde het medewerkersbestand al 19 perso
nen en inmiddels zijn dat er 55. QbD opende een kantoor vlak
bij het BioScience Park in Leiden en besloot zich recent ook te 
vestigen op het Pivot Park in Oss, een plek waar verschillende 
ambitieuze bedrijven op het gebied van lifescience actief zijn. 
“Juist vanwege ons partnership vinden we het belangrijk om 
dicht bij onze klanten te zitten”, legt Verschoor uit. We kiezen 
voor korte lijnen en willen graag feeling houden met de 
markt.” Om verder te groeien nam QbD vorig jaar zestig pro
cent van de aandelen in Neomatics over. Dit bedrijf ontwikkel
de op basis van Microsoft SharePoint een kosteneffectief plat
form voor het beheer van documenten, werkstromen en 
kwaliteit. De focus van Neomatics ligt op ziekenhuizen. De 
bedrijven werken eraan om het dienstenaanbod complemen
tair te maken om op die manier de mogelijkheden voor klanten 
te vergroten. 

Complete dienstverlening
QbD implementeert en verbetert kwaliteitscontrolesystemen. 
Daarnaast valideert het bedrijf procedures, processen en syste
men. QbD biedt ook ondersteuning voor technology transfer 
tussen R&D en productie en helpt bedrijven bij het versnellen 
van de introductie van hun producten, met inachtneming van 
strenge kwaliteitseisen en regelgeving. Een belangrijke rol is 
weggelegd voor dochterbedrijf Neomatics, dat kwaliteitspro
cessen automatiseert met betrekking tot de publicatie van do
cumenten, de afhandeling van nonconformiteiten en klach
ten, bevoegdheidsverklaringen en toestelopvolging. “Het 
betekent dat we een compleet kwaliteitsbeleid kunnen verzor
gen”, zegt Verschoor. “Met name kleinere klanten kiezen er
voor om het kwaliteitsmanagement volledig aan ons uit te be
steden. Zij beschikken niet over de kennis en capaciteit om dit 
zelf te verzorgen. Grotere klanten kiezen er soms voor om 
gedeeltes uit te besteden. Wat dat betreft bieden we altijd 
maatwerk.”

Quality management
Om een duidelijk beeld te schetsen van de brede dienstverle
ning van QbD, onderscheidt Verschoor drie hoofdactiviteiten. 
Allereerst helpt het bedrijf klanten om de kwaliteit van opera
tionele processen te garanderen en een kwaliteitsmanage
mentsysteem op te zetten. Op die manier hebben klanten de 
garantie dat zij voldoen aan huidige en toekomstige voor
schriften en zijn ze verzekerd van optimale controle. Ver
schoor: “Wij zetten nieuwe kwaliteitssystemen op of verbete

ren bestaande systemen. De voorschriften en controles worden 
steeds scherper en het is belangrijk om op dit gebied een stap 
voor te zijn. Wij zijn gespecialiseerd in het opstellen van con
trolesystemen voor operationele processen, maar ook in het 
ontwerpen van systemen voor preventie van incidenten of fou
ten. Daarnaast adviseren we over verbetering van het kwali
teitsmanagement. Ook kunnen we binnen bedrijven een van 
onze Qualified Persons inzetten, specialisten die de bevoegd
heid hebben om batches of productieloten goed te keuren. 
Deze Qualified Persons worden ingehuurd bij langere projec
ten, maar ook voor kortere tijd, bijvoorbeeld ter vervanging 
van een eigen medewerker.”

Technology transfer
Wanneer producten verplaatst worden naar een andere locatie, 
moet ook de nieuwe omgeving voldoen aan de gestelde kwali
teitseisen. QbD is gespecialiseerd in dergelijke operaties en 
kan bedrijven volledig ontzorgen. Verschoor: “Vaak zetten 
klanten ons in bij het upscalen van klinische naar commerciële 
productie of wanneer de productielocatie verhuist. We verdie
pen ons in de klant, doen een risicoanalyse en begeleiden de 
klant bij de verschillende stappen in het overdrachtproces. 
Deze risicogedreven aanpak is snel en zeer efficiënt. De erva
ring die we inmiddels hebben opgedaan bij organisaties van 
verschillende omvang, gebruiken we om processen bij klanten 
nog beter voor te bereiden.” 

Validatie
Bedrijven moeten hun processen, toepassingen en materiaal 
valideren om te garanderen dat producten voldoen aan de ei
sen en regelgeving. QbD kan alle mogelijke diensten bieden 
op het gebied van validatie. “Daarbij kiezen we net als bij onze 
andere activiteiten voor een ‘riskbased approach’”, zegt Ver
schoor. Op basis van onze kennis en een intensieve samenwer
king met onze klanten, definiëren we parameters die cruciaal 
zijn voor een optimale controle van het proces. Door de juiste 
prioriteiten te kiezen, voorkomen we onnodige activiteiten en 
documentatie. Dat scheelt tijd, is efficiënter en vermindert de 
kosten.”

Kennis
Kennis is de grote kracht van QbD. Dankzij de omvang is het 
bedrijf in staat om continu te anticiperen op veranderende wet
geving of andere wijzigingen. Regelmatige training zorgt er
voor dat QbD vraagstukken van klanten kan blijven oplossen. 
Met een klantenbestand van 50 grotere en kleinere organisa
ties wordt bovendien volop kennis en ervaring opgebouwd. 
Intern traint QbD nieuwe medewerkers door hen met seniors 
in een team te plaatsen. Samen met klanten leidt QbD ook 
jonge academici op volgens het ‘Academy model’. Verschoor: 
“De nieuwe medewerker komt dan bij ons in dienst en krijgt 
diverse trainingen. Bij de klant vindt onthejobtraining plaats. 
Wanneer de samenwerking bevalt, kan de klant ervoor kiezen 
om de werknemer zelf aan te nemen.”

Quality by Design heeft verschillende  

interessante modellen die een win-win 

situatie betekenen voor alle partijen. Naast 

het outsourcen van specialisten biedt de  

organisatie ook in-company training en 

open trainingen. Meer weten over de  

mogelijkheden en activiteiten? Kijk op  

www.qbd.eu. 

Quality by Design, kortweg QbD, is een relatief jonge organi
satie die ontstond vanuit een behoefte van bedrijven aan in
houdsgerichte ondersteuning bij het organiseren van hun kwa
liteitsbeleid. Albert Verschoor, managing partner bij QbD, legt 
uit: “Kwaliteit speelt een steeds grotere rol in de lifescien
cesector. De huidige businessmodellen staan onder druk, met 
als gevolg dat organisaties regelmatig veranderen. Bij iedere 
ontwikkeling is kwaliteit een belangrijk issue. Voor bedrijven 
is het lastig om continu te beschikken over alle kennis en ca
paciteit om de kwaliteit van middelen en processen te waar
borgen. Het inzetten van een externe partner is dan een goede 
oplossing. Als specialist bieden wij de juiste kennis voor ieder 
kwaliteitsvraagstuk. Of het nu gaat om quality assurance, 
overdracht van technologie tussen R&D en productie, of vali
datie.”

Partner
Het inzetten van detacheringsbureaus is in de lifescience 
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Dr. Johan van Hoof is 
‘Global Therapeutic Area 
Head, Infectious Diseases 
& Vaccines, Janssen Rese
arch & Development’, 
maar ook Managing Direc
tor van het centrum voor 
vaccins binnen Janssen. 
Afgelopen jaar kwam het 
bedrijf met name in het 
nieuws vanwege de ont
wikkeling van een ebola vaccin. Van Hoof: ‘Eind december 
2014 is Janssen de fase 1 klinische studie van het ebola vaccin 
gestart, dat nog niet geheel is afgerond. De voorlopige resulta
ten zijn heel bemoedigend. Bemoedigend voor wat betreft het 
veiligheidspatroon (eventuele bijwerkingen) en de immuunre
actie. Omwille van de urgentie hebben we snel gehandeld en 
geschakeld, en lopen de fase 2 studies in de UK, Frankrijk en 
Afrika in parallel met de fase 3 studie in Sierra Leone. Binnen 
10 maanden na de start van fase 1 begonnen we aan fase 3. Dat 
is ontzettend snel. In de loop van oktober 2015 werden de eer
ste mensen gevaccineerd voor die fase 3 studie. Dit start met 
een zeer kleine studie, die lijkt op een fase 1 om de lokale 
medici vertrouwd te laten worden met het vaccin. Daarna wil

len we beginnen met vaccinaties in volwassenen en kinderen 
(< 18 jaar).’ 
Hoewel de effectiviteit van het vaccin nog niet is aangetoond, 
is Janssen al wel begonnen met productie. Het farmabedrijf 
heeft tot nu toe 450.000 regimes geproduceerd en hoopt eind 
dit jaar vaccins te hebben liggen voor twee miljoen mensen. 
Die liggen dan klaar als een nieuwe ebolauitbraak zich voor
doet.

Vaccin met ‘booster
Janssen heeft een sterke positie, maar is niet de enige die in de 
race is voor een ebola vaccin. Een groot aantal farmaconcerns 
en ¬biotechbedrijven is bezig met het ontwikkelen van een 
vaccin tegen deze ziekte waarvoor nog geen vaccin of medi
cijn bestaat. ‘Het is goed voor de wereld als er verschillende 
farmaceuten aan een vaccin werken, er kunnen altijd dingen 
fout gaan in dit complexe traject, maar ook zijn bij een uit
braak soms acuut grote hoeveelheden nodig,’ stelt Van Hoof 
die bijna een kwart eeuw ervaring heeft in de farma en onder 
meer werkte bij Pasteur Mérieux Connaught (het huidige 
Sanofi Aventis), Chiron Vaccines en GlaxoSmithKline. ‘Hoe
wel in WestAfrika nu al enkele weken geen nieuwe gevallen 
zijn geweest, kan er natuurlijk weer een nieuwe epidemie ont
staan. We hebben nu gezien dat een epidemie meer dan een 
jaar kan duren. In die situatie is behoefte aan een vaccin dat 
langer werkt. ‘Ons’ vaccin regime lijkt daarin mogelijks goed 
te voorzien. Het vaccin belooft relatief lang bescherming te 
bieden omdat we werken met een combinatie van twee vac
cins, een ‘prime’ en een ‘booster’. Die booster is ontwikkeld 
door het Deense biotechbedrijf Bavarian Nordic. Deze booster 
zorgt dat een vaccin langer werkzaam blijft.’

HIV/Aids Vaccin
Voordat Johan van Hoof werkzaam was in de vaccinindustrie, 
werkte hij bij Abbott Diagnostics, waar hij betrokken was bij 
de ontwikkeling en validatie van de eerste generatie diagnosti
sche HIV (HTLVIII) testen. Binnen Janssen wordt al enkele 
jaren gewerkt aan een HIV vaccin.  Van Hoof: ‘Er zijn al een 
aantal studies geweest met kandidaat HIV vaccins. Deze heb
ben de eindstreep niet gehaald. Het HIV virus is zodanig 
‘slim’ dat het continu muteert. Wat dat betreft zijn er parallel
len tussen kanker, waarvan de ‘slimme’ cellen ook continu 
veranderen, en het HIV virus. Het goede nieuws is dat er re
cent in Thailand een kandidaat vaccin is getest door een ander 
bedrijf, dat 30% bescherming bood. Dat geeft moed om te 
stellen: het moet wel mogelijk zijn. De eerste resultaten met 

Janssen Pharmaceutical Companies
Focussen op gebieden waar de nood het hoogst is

Eyecatcher op het Leidse Bio Science Park 

zijn de Archimedesweg en de Newtonweg 

waar een groot aantal gebouwen van 

Janssen Pharmaceutical Companies 

staat. Het voormalige Crucell, gespeciali-

seerd in vaccins en antistoffen voor de be-

strijding van infectieziekten, waaronder 

Ebola, HIV/Aids, RSV en influenza is sinds 

2011 opgegaan in Janssen Pharmaceuti-

cal Companies of Johnson & Johnson. We 

bezoeken dr. Johan van Hoof in het Jans-

sen Ypsilon gebouw van waaruit hij vertelt 

over actuele ontwikkelingen en de pijplijn. 

een volgende generatie HIV vaccin dat we ontwikkelen, zijn 
veelbelovend.’

RSV en Influenza
Janssen is een organisatie die volgens Van Hoof focust op ge
bieden waar de noden het hoogst zijn. Eén van die gebieden is 
het Respiratory Syncytial Virus. ‘RSV is één van de belang
rijkste oorzaken van hospitalisatie bij zowel ouderen als kin
deren met een hoge mortaliteit. De cijfers zijn indrukwekkend. 
Meer dan 50% van de kinderen wordt geïnfecteerd tijdens het 
eerste RSV seizoen en bijna 100% wordt geïnfecteerd in hun 
tweede jaar.  Gedurende het RSV seizoen heeft een 3 maanden 
oude baby 10% kans om geïnfecteerd te worden en in het zie
kenhuis opgenomen te worden. In een gemiddeld jaar hebben 
33,8 miljoen baby’s en jonge kinderen RSV infecties waarvan 
3,4 miljoen opgenomen worden en tussen de 66.000 en 
199.000 overlijden. RSV is de laatste van de belangrijke infec
ties bij kinderen waarvoor geen vaccin beschikbaar is. Met 
behulp van hun AdVac®technologie werkt Janssen aan de 
ontwikkeling van een vaccin om baby’s en kinderen tot 2 jaar 
te beschermen tegen de belangrijkste RSV subgroepen.’

Ook het influenza vaccin, een ander gebied waar de nood hoog 
is, heeft de continue aandacht van Janssen. ‘Wereldwijd zijn er 
jaarlijks 1 miljard mensen die worden getroffen door griep, 
waarvan 3 tot 5 miljoen ernstig ziek worden en uiteindelijk 
300.000 tot 500.000 sterven. De huidige vaccines hebben en
kele beperkingen. Zo zijn ze slechts actief gedurende één sei
zoen en is hun werkzaamheid eerder beperkt, vooral bij be
jaarden. Ons doel is een universeel vaccin  te produceren dat 
levenslang goede bescherming zou bieden. ’ 

Voor meer informatie:
www.Janssen.com

B. Braun Innovatie

Met 54.000 werknemers in 62 landen en een 

portfolio van meer dan 5.000 producten is de  B. 

Braun Group één van de wereldleiders op het 

gebied van de gezondheidszorg. In België en 

Nederland telt ons team ruim 220 enthousiaste 

werknemers. 

In dialoog met diegenen die B. Braun producten dagelijks ge
bruiken verzamelen wij kennis voor productontwikkeling. Zo 
kan B. Braun altijd een innovatieve oplossing bieden. Eén van 
de actuele klinische behoeftes aan innovatie is een veilige en 
intensieve insulinebehandeling voor ernstig zieke patiënten.

B. Braun zet koers richting de toekomst met Space Glucose
Control, het systeem voor het accuraat vaststellen en bijsturen 
van glucosewaarden. 

Space GlucoseControl reguleert glucosewaarden, waarbij de 
koolhydraten meegenomen worden in de berekening. De 
glucosewaarde van de patiënt wordt zo snel mogelijk gecor
rigeerd en stabiel gehouden. Het effect: minder schomme
lingen. Hierdoor zijn er minder complicaties voor de patiënt 
en wordt de verblijfsduur op de Intensive Care verkort. Voor 
de gebruiker, vaak een ICverpleegkundige, is dit een veilige, 
toonaangevende en toch eenvoudige manier van werken.  

Ontdek meer op www.spacebbraun.com.
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‘Welkom bij Grand Hotel Opduin’. Met een stevige handdruk 
laat de receptioniste ons meteen voelen dat ze onze komst 
waardeert. We hebben net de boot vanaf Den Helder verlaten 
en staan binnen een kwartier in het viersterren hotel dat tegen 
de duinen aan ligt. Binnen ligt er nog net geen zand op de 
grond, want overal zijn het strand en de zee zichtbaar aanwe
zig. In de schelpenrand op de vloerbedekking, de kleuren in de 
loungehoek en door de grote ramen die uitzicht bieden op met 
helmgras bedekte duinen. Heerlijk om hier neer te strijken.  
We zijn uitgenodigd in het Slow Food restaurant en mogen een 
nacht logeren bij ‘the Hamptons’. Het synoniem voor een ei
landengroep net buiten New York waar rijke stedelingen ge
nieten van strand, luxe en natuurlijk speciale diners.

Kaasje buit maken
‘Een bezoek brengen aan een van de boerderijen die onze le
verancier is? Dan moeten jullie naar Kaasboerderij Wezens
pyk.’ De kok van Grand Hotel Opduin is duidelijk. Hij werkt 
het liefst met kaas gemaakt met melk van Texelse schapen. 
Een specialiteit die als een van de weinige uit Nederland af
komstige biologische producten prijkt op een lijst van eerlijke 
streekproducten. De boerderij ligt op fietsafstand van het ho
tel, want dat is ook een kenmerk van Slow Food. Het komt net 
als vroeger van dichtbij en belast het milieu zo min mogelijk. 
Het enige dat ons tegenhoudt onze bestemming te bereiken, is 
de wind. We moeten net iets harder trappen om het gevecht te 
winnen. Toch is er nog genoeg tijd de blik te laten glijden over 
de uitgestrekte weilanden waarin de pas geboren lammeren 
vrolijk rond dartelen. Met hun dikke vacht hebben ze geen last 
van de kou. De lange smalle weg waarover we fietsen spant 
zich als een lint tussen de groene vlakken. Het is de weg van 
de Koog naar Den Burg en we zien vanuit de verte al de boer
derij waar de originele kaas van Texelse schapen, koeien en 
geiten vandaan komt. Zelfs op deze rustige dag is het nog een 
gezellige drukte in het winkeltje waar alle eigen merken keu

rig liggen uitgestald. Door een groot raam is er uitzicht op de 
kaasmakerij waar de witte halfproducten rustig wachten op 
verdere behandeling.  Met grote messen snijden twee vrouwen 
de kazen en iedereen is volop aan het proeven.  ‘Dat was lek
ker’, bevestigt een vrouw die samen met haar vriendin het 
winkeltje verlaat. ‘Je proeft echt dat het anders is.’ Het kleine 
kaasje dat ze buit hebben gemaakt, klemmen ze stevig in hun 
hand, terwijl ze teruglopen naar de auto. Het is de smaak van 
Texel die deze boerderij als geen ander weet te vangen. 

Diezelfde avond proeven wij wat de kok van Opduin met de 
kaas van het Texelse schaap doet. Hij heeft de schapenkaas tot 
een wafeltje gebakken om daarmee een speciaal voorgerecht 
te decoreren. Dat is de aardappelsalade van Boer Keijser, ja 
ook uit Texel, met huisgemaakte lamsham met daarboven op 
een schijfje van een zoetzuur minibietje. De Texelse duind
oorn komt terug in de speciale balsamicodressing. Een feest 
om al deze verschillende smaken te proeven. Het als klassiek 
Frans ogende gerecht heeft daardoor duidelijk een lokale 
twist. Grand Hotel Opduin is al heel lang een van de trekkers 
als het gaat om Slow Food en heeft er nu voor gekozen alle 
gerechten met producten uit Texel te bereiden. De vruchtbare 
grond, de room en de zon. Ze zijn allemaal aanwezig in deze 
unieke combinaties. 

Boer zoekt vrouw
Ook wanneer het buiten nog net niet vriest, zit het hotel bijna 
vol en de meeste gasten eten in het restaurant. Na het voorge
recht laten we ons daar verrassen met een lamsrack. Ook een 
van die specialiteiten die bij Texel hoort. ‘Het vet hiervan 
moet als boter in je mond smelten,’  hoorden we eerder die dag 
van eigenaar Piet Blom van Hoeve Vrij en Blij. Ja, de vader 
van de boer die vorig jaar zijn liefde vond via Boer zoekt 
vrouw. Zijn schapen leveren de melk aan Kaasboerderij We
zenspyk. Sinds enkele jaren produceert hij ook lamsvlees en 
heeft hij zijn eigen stal omgebouwd tot een soort luxe dieren
hotel waar de lammeren genieten van warme melk die hij met 
een eigen installatie levert. 

De enthousiaste Texelse boer legt uit dat juist jonge lammeren 
zijn specialiteit zijn en gaat ons voor naar de stal waar zijn 
dieren luieren. Ze liggen er in groepjes dicht tegen elkaar aan 
en sommigen hebben daarbij genietend de ogen gesloten. Ze 
zijn bijna dik genoeg voor de slacht want Piet Blom werkt al
leen met echte lammeren. ‘Als ze te groot zijn gaat het vlees te 
veel naar schaap smaken en daar houden de mensen niet van. 
Alleen goed koks kunnen dat op de juiste manier bereiden.’  

De smaak van Texel
Grand Hotel Opduin

Op het moment dat de deuren bij de re-

ceptie opengaan, komt de zeewind onuit-

genodigd binnen. Een bries die gezichten 

laat stralen en gedachten laat afdwalen. 

Juist in het koude seizoen is dit Waddenei-

land een heerlijke bestemming om te ont-

haasten. Grand Hotel Opduin ligt letterlijk 

op de duinen, bestaat al tachtig jaar en is 

nog steeds vernieuwend. Vooral als het 

gaat om wellness, want belangrijke ingre-

diënten bij lichaamsbehandelingen zijn 

Waddenzeezout en Texelse Wei. En in het 

restaurant serveren ze eerlijk eten dat af-

komstig is van Texelse boeren en bedrijven. 

Een van die koks is Aart Wijker van Grand Hotel Opduin. Hij 
neemt de tijd om de lamsrack te laten garen en zorgt dat het 
vlees net roze genoeg is. Een hele kunst volgens de boer die 
niet snel uitgepraat raakt over zijn product. ‘Onder het wakend 
oog van hun baas snellen de lammeren naar de machine die 
hen voorziet van warme melk. Een eigen uitvinding van de 
bedreven veehouder. ‘Het werkt. Ik merk dat de gezondheid 
van de lammeren veel beter is dan vorig jaar.’ 

Texelse massage
Het vlees van met name de Texeler is een van de producten die 
ook bij Slow Food hoort. Een ras dat alleen voorkomt op dit 
grote Waddeneiland en alle kenmerken in zich heeft dat zorgt 
voor een speciale smaak. Terwijl in het restaurant de avond 
eindigt, is het nagerecht de derde verrassing als het gaat om 
Slow Food. In de proeverij van yoghurt van de Texelse zuivel
boerderij de Novalishoeve zijn naast schaafijs van Texelse wit
te wijn, duindoorn en cranberries aanwezig. Die groeien ge
woon in de duinen. Bijna alle ingrediënten die hij gebruikt 
groeien zelfs binnen vijftien kilometer van zijn werkterrein. 
Chefkok Aart Wijker: ‘We zoeken wel eens iets verder als het 
voor de juiste beleving nodig is, maar als er dan een goed 
Texels alternatief komt, gaan we dat gebruiken.’ 

Niet alleen culinair onderscheidt Grand Hotel Opduin zich 
van andere hotels op Texel. Ook als het gaat om wellness is de 
keuze bijzonder. Heel speciaal zijn natuurlijk de lichaamsbe
handelingen waarbij er gebruik is gemaakt van Texelse pro
ducten. De voeten verwennen de schoonheidsspecialistes met 
Texelse wei en schapenwolcrème en voor het lichaam gebrui
ken ze het Waddenzeezout als scrubmiddel en Texelse bijen
honing bij  de massage.

Winterarrangementen bij Opduin
Speciaal voor de winter heeft Grand Hotel Opduin een 
aantal bijzondere arrangementen waaronder de War
me winteraanbieding die bestaat uit één overnachting, 
Texelse taart en gebruik van alle wellnessfaciliteiten.  
Ook heerlijk warm is het wellnessarrangement Body 
en Mind aan zee waarbij een massage of gezichtsbe
handeling horen en voor andere behandeling een re
ductie van 25% geldt. Kijk voor meer informatie of 
reserveringen op www.opduin.nl. 
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MNQUE Recruitment; werving  
& selectie voor Life Sciences 

De drijvende kracht achter MNQUE Recruitment is Monique 
van den Hoogen. Per september 2015 beweegt MNQUE Re
cruitment zich op de markt van werving en selectie voor Life 
Sciences. De werving en selectie van medewerkers in de Life 
Sciences kan complex zijn, zeker als het om specifieke func
ties gaat. Hiervoor is uitvoerige kennis van de arbeidsmarkt 
nodig, evenals een hoogwaardig en zeer uitgebreid netwerk. 
MNQUE Recruitment is de specialist op dit terrein. Met  
mijn ruime expertise en waardevolle circuit van relaties en  
externe partners bied MNQUE Recruitment u een solide  
basis voor executive search in de Life Sciences Industrie. 

Voor meer informatie: info@mnquerecruitment.nl
www.mnquerecruitment.nl

Health Valley Event 2016: 
Where crossovers lead to innovation 

Op 17 maart vindt het Health Valley Event 2016 in Cine-
mec Nijmegen plaats. Het Health Valley Event is de ont-
moetingsplaats voor iedereen die zich bezig houdt met in-
novaties in de health sector. Vorig jaar trok het event meer 
dan 1000 bezoekers en ook dit jaar mag het zich verheugen 
in veel belangstelling vanuit het bedrijfsleven, de gezond-
heidszorg, wetenschap en de overheid. Health Valley biedt 
een gevarieerd dagvullend programma met interessante 
sprekers, workshops, matchmaking, een investorslounge, 
een beursvloer en natuurlijk volop mogelijkheden om el-
kaar te ontmoeten. 

Crossovers van groot belang voor 
zorginnovatie 
Op het Health Valley Event gaan we dit jaar dieper in op het 
belang van crossovers bij de ontwikkeling van zorginnovaties. 
Inge Diepman gaat als dagvoorzitter in gesprek met tal van 
interessante keynotes zoals Pauline Meurs, Melvin Samsom 
en Albert van den Berg. Een actueel en compleet overzicht van 
de sprekers vindt u op www.healthvalley.nl/event 

De kosten voor het dagvullende programma bedragen 249 
euro (excl. BTW). Bij aanmelden voor 1 januari 2016 geldt 
een interessante korting en betaalt u slechts 225 euro (excl. 
BTW). 
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‘TNO Triskelion combineert een compleet portfolio van non
GLP en GLP onderzoek in farmacologie, immunologie, toxi
cologie (in vivo en in vitro), bioanalyse en ADME, met 35 
jaar kennis en praktijkervaring, ‘ aldus Luuk Renfurm. ‘Bin
nen toxicologie en ADME (Absorptie, Distributie, Metabolis
me en Excretie studies) worden onder meer veiligheid, biolo
gisch gedrag en effectiviteit van geneesmiddelen getoetst. 
Onze specialisatie en innovatief vermogen op het gebied van 
toxicologie, maar ook immunologie, is uitzonderlijk hoog. We 
hebben bijvoorbeeld de meest geavanceerde en hooggekwali
ficeerde modellen beschikbaar ten behoeve van (farmacologi
sche) studies. Door ons wereldwijde netwerk hebben wij de 
mogelijkheid te werken met een breed scala aan virussen, bac
teriën en andere pathogenen, om zo bij te dragen aan de ont
wikkeling van effectieve en veilige geneesmiddelen. Ook de 
beschikbaarheid van inhalatiefaciliteiten en een eigen BSL3 
laboratorium versterkt onze vooraanstaande positie.’

Compleet pakket toxicologie
‘Als TNO Triskelion bieden we een compleet pakket aan stan
daard en maatwerk toxicologie services’, vervolgt Marko Ap
pel, Programmamanager Toxicologie. ‘Waaronder inhalatie, 
reproductie, neuro, immuno, genetische en juveniele toxi
cologie . We maken gebruik van allerlei geavanceerde model
len, bijvoorbeeld van de huid (kunstmatige en gereconstrueer
de huid), maar ook van een model dat de inhalatoire toediening 
van geneesmiddelen toetst op gekweekt longweefsel. 

Het beschikbaar zijn van gerenommeerde multidisciplinaire 
expertise als farmacologie, ADME en bioanalyse, geeft de 
toxicologie binnen TNO Triskelion een belangrijke meerwaar
de. Als voorbeeld noemt Marko Appel, die sinds ruim 15 jaar 
binnen TNO werkzaam is, de bioanalytische services. ‘Naast 
reguliere bioanalyse voor laagmoleculaire en biologische 
geneesmiddelen zijn er ook specifieke kwantitatieve 

LCMSmethodes beschikbaar voor het meten van antibody 
drug conjugates (ADC’s), belangrijk in o.m. de oncologie. Te
vens specialiseren we ons in biomarker/cytokine profielen en 
het meten van lage niveaus van therapeutische eiwitten en 
peptiden. De integrale aanpak geeft onze klanten, die veel 
kennis hebben van hun product maar soms minder van de vei
ligheidsaspecten, een enorme toegevoegde waarde. Het blijkt 
verstandig om TNO Triskelion zo vroeg mogelijk in het on
derzoekstraject in te schakelen om mee te denken en te advise
ren. In de eerste ontwikkelfases na de discovery bieden we 
met name beginnende bedrijven een absoluut voordeel en kun
nen wij investeerders extra zekerheden bieden door weten

schappelijk goede resultaten op te leveren. Natuurlijk op basis 
van de brede kennis en support die we bieden, maar zeker ook 
vanwege onze persoonlijke benadering. In een vroeg stadium 
wordt duidelijk waar het product staat en welk onderzoek en 
strategie nodig is om het product zo snel mogelijk op de markt 
te krijgen. Daarin adviseren en sturen we proactief bij en dat 
kunnen we desgewenst gedurende het gehele traject blijven 
doen.’ Zo’n lange termijn partnership begint volgens Marko 
met een wederzijds vertrouwen in de samenwerking: ‘We 
moeten aansluiten bij het bedrijf en complementair aan elkaar 
zijn. Er moet een vertrouwensband zijn die beide partijen pro
fijt biedt. Een wederzijdse gedrevenheid om dingen voor el
kaar te krijgen.’ 

‘Als innovatief en ambitieus bedrijf zijn we breed gepositio
neerd, gericht op alle fasen van medicijnontwikkeling en ge
richt op groei. Die groei vindt zowel nationaal als internatio
naal plaats. Wij merken dat er wereldwijd veel vraag is naar 
onze specifieke services en producten. Met 200 professionals 
werken we dagelijks aan het waarmaken van TNO Triskeli
on’s missie “safeguard the quality and safety of food, drugs 
and chemical substances” Het is mede deze missie die toxico
logy tot een bijzonder uitdagend vakgebied binnen TNO Tris
kelion maakt,’ aldus de gepassioneerde Marko Appel. 

Voor meer informatie:
www.triskelion.nl

TNO Triskelion
Wederzijdse gedrevenheid om succesvol te zijn

TNO Triskelion biedt biotechnologie en far-

ma bedrijven een breed scala aan 

(pre)-klinische support door middel van 

hoogwaardige CRO services en onder-

scheidende expertise. Onderscheidend, 

want: ‘We zitten dicht op de klant en gaan 

uit van een persoonlijke band en een lan-

ge termijn relatie. Maar dat niet alleen: 

onze gespecialiseerde en innovatieve 

kennis en expertise leidt tot hooggekwalifi-

ceerde modellen, en een toonaange-

vend, wereldwijd netwerk.’ Aan het woord 

zijn Luuk Renfurm, manager Sales & Mar-

keting en Marko Appel, Programmamana-

ger Toxicologie. 

‘We moeten aansluiten bij het bedrijf 
en complementair aan elkaar zijn.’

Nieuwe productiehal bij Hettich Benelux 

Met confetti en muziek openden directeur 

van Hettich Benelux Henk Valster, eigenaar 

van de Hettich Groep Klaus-Günther Eber-

le en wethouder van Geldermalsen Ton 

van Maanen op 2 oktober 2015 de nieu-

we productiehal van Hettich Benelux. Het 

bedrijf dat is gespecialiseerd in de engi-

neering, productie en distributie van labo-

ratoriumapparatuur heeft daarmee een 

innovatief visitekaartje afgegeven.

Tijdens de opening kregen klanten, geïnteresseerden en fa
milieleden uitleg over de apparatuur die onder andere in de 
nieuwe productiehal wordt gemaakt. Daaronder vallen in
cubatoren, koel en vriesapparatuur, ovens, hypothermiekas

ten, farmaceutische stabiliteitskasten, plant research kasten en 
de MoPlant voor de zuivelindustrie. Ook konden ze een blik 
werpen op nieuwe ontwikkelingen waaronder die op het ge
bied van de LED verlichting. Zo zijn bijvoorbeeld de incuba
toren van Hettich Benelux tegenwoordig uitgerust met visuele 
LEDsignalering. Tijdens de opening waren ook de merken 
waar Hettich distributeur van is aanwezig. Daaronder Ad
vanced Systems, Erlab, Gram, Helmer, Labogene, Liebherr, 
Memmert, SMEG en Systec. Voor de Hettich centrifuges was 
een prominente plek ingeruimd in de nieuwe productiehal. 

Henk Valster kijkt tevreden terug op de opening en de daar
aan gekoppelde Open Dag: ‘We hebben kunnen laten zien dat 
Hettich Benelux een succesvol, innovatief en milieubewust 
bedrijf is, dat niet alleen een serieuze speler is als het gaat om 
de productie van hoogwaardige laboratoriumapparatuur, maar 
ook een hele interessante werkgever.’
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rechte gangen, dus zijn er speelse hoeken gecreëerd. Boven
dien hebben we de luxe van een enorm dakterras met uitzicht 
over het Bioscience Park, ‘ aldus de CEO van het succesvolle, 
beursgenoteerde bedrijf. Zijn beroemde flipperkast die sinds 
jaar en dag zijn werkkamer siert, staat al in zijn ‘brand new 
office’.  Op 1 januari 2016 zal ook Batavia Bioservices zich 
als tweede huurder vestigen in de ‘Beagle Zernike’. Batavia 

De wethouder van de gemeente Leiden. 

De CEO van Galapagos. De CEO van PCS 

Design & Construction. De hechte en pret-

tige samenwerking van dit drietal, heeft 

zich door de jaren heen bewezen en in-

middels geleid tot de realisatie van twee 

Beagle gebouwen en een derde in ont-

wikkeling. BiotechNews zat om de tafel 

met respectievelijk Robert Strijk, Onno van 

de Stolpe en Ruud van Spronsen in de 

fraaie, zojuist opgeleverde, Beagle (Zerni-

ke) op het Leiden Bio Science Park. 

VOF The Beagle
JP van Eesteren-PCS Design & Construction

Het Beagle concept. Daar is over nagedacht en het dateert 
niet van gisteren. Al in 1998 zijn Ruud van Spronsen, ont
wikkelaar/bouwer JP Van Eesteren en exPharming directeur 
professor dr. Gerard van Beynum gaan brainstormen over 
een concept voor een verzamel laboratorium gebouw op het 
Leiden Bio Science Park. ‘Dat was er nog niet, en er waren 
ook nog geen incubators, die ontstonden pas in 2000,‘ vertelt 
Ruud, CEO van PCS Design & Construction. ‘Al snel bleken 
deze incubators  goed voor start ups, maar bedrijven die wil
den doorgroeien, vielen in een gat. Immers, ze waren dan wel 
uit de incubator gegroeid, maar vaak nog te klein voor een ei
gen gebouw. Jarenlang hebben we deze doorgroeiers geïnter
viewd, met als cruciale vraag: wat willen ze op het gebied van 
vastgoed?  Zo ontstond een zeer op de markt toegespitst ge
bouw, een concept dat we BEAGLE noemden, naar het schip 
waarmee Darwin de wereldzeeën bevoer en de Galapagos ei

Dat is mede te danken aan Galapagos die inmiddels wel als de ‘anchor tenant’ 
van het Beagle concept mag worden omschreven En dus niet alleen door de 

Darwin relatie: Beagle- Galapagos …

landen ontdekte waar hij de evolutie theorie ontwikkelde En, 
om geheel in de sfeer te blijven, het eerste gebouw dat volgens 
het Beagle concept werd ontwikkeld en gebouwd, heet in de 
volksmond Beagle Darwin (Sl Plaza) en is gevestigd aan de 
Darwinweg 24.’

Het Beagle succes
Dat er een enorme behoefte was, en ís aan een concept als de 
Beagle, blijkt wel uit het feit dat Beagle Darwin (3.900 m2 lab 
en 2.600 m2 office) was bestemd voor acht bedrijven, maar te
gen de tijd dat het gebouw werd opgeleverd in 2006, er vanwe
ge de enorme groei van de bedrijven nog maar plaats voor drie. 
En dat werden: Microsafe, Pharming en Galapagos. Ruud: ‘In 
feite was na de oplevering van de eerste Beagle al ruimte en 
animo voor de volgende, maar het heeft toch nog enkele jaren 
geduurd voordat het startsein voor de 2de Beagle werd gege
ven.’ Op slechts een blok afstand van Beagle Darwin, is in 
september 2015 aan de Zernikedreef Beagle Zernike opgele
verd. Dat is mede te danken aan Galapagos dat inmiddels wel 
als de ‘anchor tenant’ van het Beagle concept mag worden 
omschreven. Deze succesvolle, beursgenoteerde biotechon
derneming groeide in Beagle Darwin uit haar jas, kon niets 
anders vinden op het Bioscience Park en wilde graag weer in 
een soortgelijk gebouw. Daarom stond Galapagos voor Beagle 
Zernike (3.000 m2 lab en 1.000 m2 office) garant voor 70% 
van het vloeroppervlak, terwijl maar 40% daadwerkelijk werd 
afgenomen. Voor menig ontwikkelaar een droomscenario! 

Galapagos
Het fijne van de intensieve samenwerking met PCS / Ruud 
van Spronsen vindt Onno van de Stolpe, CEO Galapagos, dat 
er veel zeggenschap was bij het ontwerp van Beagle Zernike. 
‘Het is eigenlijk custom made voor Galapagos gemaakt. Zo 
hechten we veel belang aan licht en ruimte en het gebouw is 
heel transparant geworden. We hebben een hekel aan lange, 

Over Galapagos
Galapagos, hoofdkantoor in het Belgische Mechelen 
en in Leiden gevestigd met een 30tal (lab)medewer
kers, ontwikkelt medicijnen met nieuwe werkingsme
chanismen die de oorzaken van ziektes aanpakken. 
CEO Onno van de Stolpe legt uit wat deze nieuwe 
werkingsmechanismen impliceren. ‘Op het lab hier 
werken we met menselijke cellen die we in een test
systeem brengen en vervolgens zoeken we met behulp 
van virussen naar eiwitten die verantwoordelijk zijn 
voor een ziekte. Daarna ontwikkelen we moleculen 
die invloed uitoefenen op deze specifieke eiwitten, de 
balans herstellen en zo een positief effect hebben op 
het verloop van de ziekte. Met deze methode adres
seren we de oorzaken van de ziekte in plaats van het 
behandelen van symptomen.’

De focus ligt daarbij onder meer op inflammatieziek
ten zoals reumatoide artritis en inflammatoire darm
ziektes, taaislijmziekte en fibrose. Galapagos heeft 
(soms in samenwerking met partners als AbbVie) 
meer dan 20 medicijnen in ontwikkeling die op de 
zelfde manier ontdekt zijn als filgotinib, een medicijn 
tegen reuma. Het beursgenoteerde bedrijf heeft het  
afgelopen jaar een enorme koerssprong gemaakt en 
Van de Stolpe is inmiddels de baas van een bedrijf met 
een marktkapitalisatie van ruim €2 mrd.

V.l.n.r. Ruud van Spronsen, Robert Strijk, Jessica Hilhorst  en Onno 

van de Stolpe
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Waarom R&D gerelateerd vastgoed?
R&D gerelateerd vastgoed is in trek bij innovatieve 
(private) investeerders. En terecht. Uit internationaal 
onderzoek is gebleken dat op scienceparken gevestig
de ondernemingen gemiddeld een lager risicoprofiel 
hebben, terwijl de huurinkomsten beduidend hoger 
zijn. De verzamellaboratoria op het Leiden Bio Scien
ce Park volgens het  Beagle concept,  zijn exemplari
sche voorbeelden van het succes van R&D gerelateerd 
vastgoed. Niet alleen vanwege de enorme animo, de 
langdurige cont(r)acten met huurders, maar ook van
wege de flexibiliteit van het vastgoed, zo legt Ruud van 
Spronsen uit. ‘Vooral over dat laatste zijn misvattingen. 
Belangrijk is dat, in tegenstelling tot veel andere vast
goedsectoren, dit segment veel en goede lange termijn 
huurders kent, (Potentiële) huurders in de Beagle’s 
blijken in eerste instantie een wens te hebben voor een 
circa 50/50 kantoor/lab ruimte. Maar dat kan ook in de 
loop der tijd veranderen. Vandaar het Beagle’s flexibel 
ontwerp, waarvoor WK Architecten uit Den Haag te
kent.  Zo worden alle ruimtes ontworpen als mogelijke 
laboratoriumruimte. Dat wil zeggen dat bij voorbaat 
door het gehele gebouw rekening wordt gehouden met 
specifieke eisen aan de luchtbehandeling, plafonds, 
armatuur, kanalen & schachten. Optimale flexibiliteit 
dus, zowel voor zittende als komende huurders.’

Over J.P. Van Eesteren | TBI
J.P. van Eesteren ontwikkelde en bouwde de afge
lopen jaren enkele spraakmakende gebouwen. Het 
bedrijf uit Barendrecht stond niet alleen garant voor 
de Markthal in Rotterdam en voor de Haagse passa
ge, maar ook voor het hoofdkantoor van de European 
Patent Office (EPO) in Rijswijk, het ACTA gebouw 
(tandheelkunde) in Amsterdam en het 33.000 m2  tel
lende O|2 onderzoeksgebouw aan de Boelelaan Am
sterdam (de VU Campus). 

In het Leiden Bio Science Park heeft JP van Eesteren 
al meerdere gebouwen op haar naam staan: Beagle 
Darwin , Beagle Zernike en Avery Dennison,en bin
nenkort dus ook Beagle Sylvius

huurt circa 2.100 m² en, evenals Galapagos, 30 parkeerplaat
sen. Batavia is een middelgrote serviceorganisatie voor pro
ductontwikkeling vraagstukken op het gebied van biofarma
ceutische geneesmiddelen.

De gemeente
Volgens Ruud van Spronsen, die het Beagle concept ook in 
andere universiteitssteden graag wil uitrollen maar daar nog 
niet altijd een rode loper voor zich vindt, is het niet voor niets 
dat Beagle juist in Leiden zo succesvol is. ‘De samenwerking 
met de gemeente Leiden is optimaal,zoals ook met de Univer
siteit Leiden. Hier heeft men altijd open gestaan voor, en het 
nut ingezien van, het Beagle concept.’ Zijn opinie wordt be
aamd door wethouder economie Robert Strijk. ‘De gemeente 

heeft naar PCS altijd een faciliterende rol gehad. We hebben 
al vroeg de noodzaak ingezien van verzamelgebouwen zoals 
PCS die ook voor ogen had met het Beagle concept. Deze ge
bouwen zijn ondertussen een onmisbare schakel op het Leiden 
Bioscience park als campus voor  life sciences and health waar 
kennis en talent en unieke onderzoek en ontwikkelmogelijk
heden elkaar ontmoeten.’ Dat het Leiden Bioscience Park, een 
van de Europese topclusters op het gebied van medicijnont
wikkeling, ook continu in ontwikkeling is en proactief blijft 
inspelen op de snelle ontwikkelingen in de biotech en lifesci
encesector blijkt wel uit het zojuist uitgegeven nieuwe master
plan voor het gebied. 

Robert Strijk: ‘’Momenteel mist het gebied samenhang en 
een goede ontsluiting. Om het park door te ontwikkelen tot de 
gewenste campus wordt er meer plaats gemaakt voor nieuwe 
bedrijven in de Life Science & Health sector en er komt ruim
te voor woningbouw en voorzieningen. Het centrale plein bij 
de bètacampus van de universiteit moet een inspirerende plek 
worden waar wetenschappers, studenten en mensen uit het 
bedrijfsleven elkaar op afspraak, maar ook spontaan kunnen 
ontmoeten. Het masterplan sluit bovendien aan op de plannen 
voor de betere ontsluiting van het park via de Plesmanlaan en 
het hoogwaardig openbaar vervoer naar KatwijkNoordwijk.  

Bovendien komen er twee parkeergarages aan de gebiedsont
sluitingswegen. De verkeersontsluiting binnen het park wordt 
voor alle verkeersdeelnemers verbeterd. Over de hele lengte 
van het park wordt een vrijliggend fiets en voetpad aange
legd. Deze route wordt voorzien van een landschappelijke in
richting met groen en water. Zo is en blijft Leiden Bio Science 
Park cruciaal voor het optimaal functioneren van Leiden als 
internationale kennisstad. ‘

VOF The Beagle
Joint venture van JP van EesterenPCS Design & Construction 
sinds 2000
Aangezien PCS design & Construction en JP van Eesteren 
meerdere grondposities hebben ingenomen op het Leiden Bio 
Science Park, is met deze twee verzamelgebouwen volgens 
het Beagle concept, de kous nog niet af. ‘We zien momenteel 
de trend dat doorgroeiende ondernemingen in de farma, bio
tech en life sciences die uit de incubators groeien, behoefte 
hebben aan een steeds groter metrage. Dat zal in de toekomst 
alleen nog maar verder ontwikkelen. We verwachten dat door
groeiers over enkele jaren niet meer op zoek zijn naar 1.000 
m2, maar naar 2.500 m2. Om aan die behoefte te voorzien, 
zullen we na Beagle Zernike verticaal gelaagde gebouwen 
gaan ontwikkelen. Aan de overkant van Beagle Zernike ont
wikkelen we op een locatie die we vooralsnog Silvius hebben 
genoemd, 2 gebouwen naast elkaar waar dit verticaal gelaagde 
idee (dus huisvesting verticaal over meerdere verdiepingen, in 
plaats van horizontaal) vorm kan worden gegeven. ‘

Architect: WK Architecten
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Om Raxone in de markt te introduceren, werden binnen  
Europa diverse regiodirecteuren aangesteld. Geert Jan van 
Daal kreeg de verantwoordelijkheid voor de Benelux en 
Frankrijk. Weesziekten, zoals we mitochondriale aandoeningen 
zeker kunnen noemen, hebben altijd op zijn belangstelling 
kunnen rekenen. In het begin van zijn carrière richtte hij zich 
onder meer op MS, dat ondanks de relatief hoge bekendheid 
feitelijk ook tot de weesziekten gerekend zou kunnen worden 
maar formeel niet als zodanig is gedefinieerd. Later werkte hij 
als medisch directeur bij Actelion, waar hij in aanraking kwam 
met zeldzame long en stofwisselingsziekten. Vervolgens zette 
hij voor InterMune een Beneluxvestiging op om een  middel 
tegen IPF op de markt te brengen. Santhera is een nieuwe uit
daging: “Voor de weesgeneesmiddelen waar ik me op richt, 
geldt dat ze weliswaar een relatief kleine groep patiënten be
treffen, maar wel een groep die tot dan toe weinig tot geen 
perspectief had. Je maakt dus echt een groot verschil. Dat is 
voor mij een belangrijke drijfveer.”

Verstoorde energievoorziening
Het mitochondrion is de energievoorziening van de cellen. 
Hier worden stoffen uit suiker en vet met behulp van zuurstof 
omgezet in energie, die ervoor zorgt dat het lichaam kan  
functioneren. “Mitochondriale aandoeningen zijn ziekten 
waarbij de energievoorziening van de het weefsel verstoord 
is”, legt Van Daal uit. “Dat komt bij LHON door een afwijking 
in het mitochondriale DNA. De energiefabriek werkt niet 
meer naar behoren, waardoor de cellen in het netvlies te  
weinig ATP krijgen en blindheid ontstaat. Omdat  
mitochondriën in vrijwel alle cellen en weefsels van het  

Revolutionair medicijn voor zeldzame mitochondriale aandoening
Santhera Pharmaceuticals introduceert Raxone

Mitochondriale aandoeningen zijn relatief onbekend. Specifieke geneesmiddelen bestonden 

niet. Het Zwitserse Santhera Pharmaceuticals focuste zich op de behandeling van Lebers  

Hereditary Optic Neuropathy (LHON), een mitochondriale ziekte die blindheid veroorzaakt.  

Het bedrijf introduceerde het effectieve middel Raxone, dat inmiddels Europees geregistreerd 

is. Als vervolg wordt Raxone ontwikkeld voor behandeling van Duchenne en primair  

progressieve MS.

lichaam voorkomen, kan een mitochondriale afwijking  
aanleiding geven tot een grote variatie aan problemen. Ook de 
ernst van de ziekte en de wijze waarop de ziekte zich uit,  
varieerden sterk. Behalve problemen in de hersenen en  
spieren, komen bij sommige aandoeningen ook hartklachten, 
nierafwijkingen en oogaandoeningen voor. Allemaal organen 
met een hoge energiebehoefte”

LHON
Leber hereditary optic neuropathy (LHON), ofwel de erfelijke 
opticus neuropathy van Leber, is de meest voorkomende  
mitochondriale aandoening van het oog. De ziekte treft de 
oogzenuw, die de visuele informatie naar de hersenen stuurt. 
In negentig procent van de gevallen wordt de aandoening  
veroorzaakt door veranderingen in het mitochondriale DNA. 
Van Daal: “De ziekte uit zich vaak bij mannen van rond de 30, 
veel vaker dan bij vrouwen. Het mitochondrium heeft een  
eigen DNA. De algemene veronderstelling is dat het  
mitochondrium in een vroeg stadium in de evolutie een  
bacterie was en vervolgens fuseerde met zoogdiercellen. Op 
die manier kunnen we verklaren dat de aandoeningen los  
staan van de bekende genetische aandoeningen.” Overerving 
gaat via de moeder, waarbij al haar kinderen drager van de 
afwijking zijn.

Ernstige aandoening, erfelijke 
blindheid
Mitochondriale aandoeningen komen bij een op de acht 
duizend mensen voor. In Nederland zijn ongeveer  
vierhonderd patiënten geregistreerd. “Onbekend maakt  
onbemind”, zegt Van Daal. “Dat geldt voor veel weesziekten. 
Het gevolg is dat farmaceuten zich niet aan de ontwikkeling 
van een medicijn wagen. Patiënten hebben te maken met  
progressief zichtverlies. Dit begint meestal bij een oog en  
binnen enkele weken tot maanden wordt ook het tweede oog 
aangetast. Binnen een jaar na het eerste symptoom zijn ze 
blind. Een patiënt vertelde me dat hij plotseling moeite had 
om een verkeersbord te lezen. Er zat een zwarte vlek in zijn 
gezichtsveld, ook wel scotoom genoemd. Die vlek werd  
iedere dag groter. Voor de duidelijkheid: het gaat hier vaak om 
jonge mensen die nog volop in het leven staan. Zij kunnen niet 
meer functioneren op de arbeidsmarkt en vaak ook niet meer 
in de thuissituatie.” 

Effectief
Het middel Raxone richt zich op de energiehuishouding in de 
cellen en heeft als doel het herstel van de energievoorziening. 
“We zien drie soorten effecten”, zegt Van Daal. “De eerste  
mogelijkheid is dat er geen reactie komt. Daarnaast zien we 
bij verschillende patiënten dat het proces tot stilstand wordt 
gebracht. Een derde, zeer wenselijk effect is dat mensen die 
“offchart” zijn, weer “onchart” komen. Ze kunnen weer  
letters op de kaart bij de oogarts lezen waar ze dit eerder  
niet meer konden. In een aantal gevallen gaat dit heel ver.  
Een patiënt kon bijvoorbeeld weer gaan autorijden. Zo kan  

bij mensen die goed reageren op de behandeling het zicht 
deels worden behouden of zelfs weer veel beter gaan zien. 
Hierdoor behouden zij dan bijvoorbeeld hun zelfstandigheid”

Breed toepasbaar
Raxone is niet alleen een uitkomst voor patiënten met LHON. 
Er zijn ook andere ziektebeelden die in aanmerking komen 
voor het geneesmiddel, zoals Duchenne. “Ook voor deze  
ziekte gaan we marketingauthorisatie aanvragen”, zegt Van 
Daal. “We hebben een positieve fase drie studie, de eerste  
ooit bij Duchenne. Bij Duchenne wordt onderzoek vaak  
gefocust op genetische aspecten, terwijl ons middel zich richt 
op de energiehuishouding in de cellen. Bij Duchenne  
bijvoorbeeld, treden ernstige complicaties op. De jongens  
met Duchenne komen in een rolstoel terecht en vervolgens 
ontstaan problemen met de ademhaling, met allerlei  
ernstige complicaties. Raxone vertraagt dit proces. Dit kan  
betekenen dat de jongens langer zelfstandig kunnen adem 
halen.”

Awareness
Samen met de introductie van Raxone wil Santhera ook de 
awareneness voor mitochondriale ziekten vergroten. Van 
Daal: “LHON wordt in eerste instantie vaak aangezien voor 
een vorm van MS. Dat vertraagt de uiteindelijke diagnose en 
dat is jammer. Hoe sneller mensen op de juiste plaats terecht
komen, bij voorkeur bij een van de drie specialistische centra 
die Nederland telt, hoe beter het is. In de centra in Groningen, 
Rotterdam en Maastricht zijn neuroophtalmologen actief met 
speciale interesse in LHON. Dit is een zeer specialistisch  
vakgebied, het zijn artsen die op het grensvlak van neurologie 
en oogheelkunde werken. We zullen de komende tijd steeds 
intensiever met deze centra gaan samenwerken, net als met 
centra in andere Beneluxlanden en Frankrijk.” Vanaf begin 
2016 moet Raxone beschikbaar komen voor alle patiënten met 
LHON. De Europese registratie voor Duchenne zal later  
volgen, waarschijnlijk in de tweede helft van 2016. Voorlopig 
staat Santhera niet stil. Er is nog enorm veel te onderzoeken en 
te winnen als het gaat om mitochondriale aandoeningen. San
thera wil voorop lopen in dit veld.

Meer weten over het werk van Santhera Pharmaceuticals? 
Kijk dan op www.santhera.com.

Geert Jan van Daal
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De aanwezigheid op de Brightlands Che-

melot Campus werpt voor Basic Pharma  

zijn vruchten af. Hier werden de eerste 

contacten gelegd met de onderzoekers 

Prof. Dr. Chris Reutelingsperger en Dr. Gerry 

Nicolaes van de Universiteit Maastricht. Zij 

hebben een uitvinding gedaan om sepsis 

ofwel bloedvergiftiging effectiever te be-

handelen. Dit kan tot een innovatief en ef-

fectief geneesmiddel leiden. Via de daar-

voor opgerichte biotech startup Matisse 

Pharmaceuticals willen Bob Kool en Harry 

Relouw dit geneesmiddel  op de markt 

gaan brengen. 

Groei Basic Pharma
In de bijna tien jaar dat Basic Pharma is gevestigd op 
de Brightlands Chemelot Campus is het bedrijf flink 
doorgegroeid. Er werken nu circa tachtig mensen, 
een groot deel hiervan in productieafdelingen. ‘De 
voortdurende groei noodzaakt ons om te zien naar een 
andere locatie’, vertelt Bob Kool. ‘Het voordeel van 
de campus is dat hier een innovatief klimaat heerst. 
Naast de chemiereuzen zijn wij momenteel het groot
ste farmabedrijf op de campus en kunnen wij startups 
veel ondersteuning bieden omdat wij beschikken over 
GMP faciliteiten, een gecertificeerd laboratorium en 
consultants op diverse terreinen. De activiteiten zijn 
dusdanig in omvang toegenomen dat een nieuwe pro
ductielocatie ook kostenefficiënt moet zijn, willen we 
onze concurrentiepositie behouden. We produceren nu 
zo’n 9 miljoen neussprays per jaar en enkele miljoe
nen tubes crèmes en zalven. Vrachtwagens rijden af en 
aan. De ontwikkeling van een nieuw medicijn tegen 
sepsis vraagt om een heel eigen aanpak. Daarom is 
Matisse Pharmaceuticals opgericht. Dat is een bedrijf 
met een heel ander risicoprofiel en bijzondere focus.’

Matisse Pharmaceuticals
Nieuw medicijn tegen sepsis

Waarom juist aan Bob Kool, oprichter van Basic Pharma, en 
Harry Relouw , General Manager en CFO, gevraagd werd het 
nieuwe geneesmiddel te ontwikkelen en te produceren, ligt 
volgens Bob Kool voor de hand. Al sinds 2003 specialiseert 
Basic Pharma zich in de ontwikkeling, registratie en productie 
van farmaceutische en medische producten. Met de vestiging 
op de campus in Geleen in 2006 werd de basis gelegd zich 
meer te gaan richten op innovatievere producten. Het bedrijf 
beschikt over een GMP productiefaciliteit met cleanrooms en 
een eigen laboratorium. Voorbeelden van door Basic Pharma 
ontwikkelde en inmiddels ook vermarkte producten zijn neus
sprays, oogdruppels en antibacteriële crèmes. 

Proof of concept
CEO Bob Kool van het nieuwe Matisse Pharmaceuticals blikt 
samen met Harry Relouw van de Basic Pharma Groep terug 
op een bewogen jaar. Een tijd die ze hebben gebruikt om de 
wereldwijde en exclusieve licentie binnen te slepen op het 
patent en de rechten om het nieuwe middel verder te ontwik
kelen tot geneesmiddel. ‘We waren al langer op zoek naar in
novatieve producten en liepen met het idee om die zelf te gaan 
ontwikkelen. Tot dusverre bestond ons business model vooral 
uit het ontwikkelen van generieke (niche) producten, het ver
groten van ons marktaandeel hierin en het verlenen van far
maceutische dienstverlening.’  Er lag bijna een jaar tussen het 
eerste contact met het Valorisation Center van de Universiteit 
Maastricht en het ondertekenen van de licentieovereenkomst. 
‘Toen pas kregen we groen licht om het nieuwe middel tegen 
sepsis verder te mogen ontwikkelen in de nieuwe startup. Een 
veelbelovend traject, want de effectiviteit van het nieuwe me
dicijn is al bewezen in een muizenmodel.’ 

Via een proof of concept fund zijn de middelen beschikbaar 
gekomen om preklinisch onderzoek te doen in een groter die
renmodel. Die studie wordt uitgevoerd door het Karolinska 
Instituut in Zweden en loopt eind dit jaar af. De resultaten van 
deze tweede proof of concept studie zullen dan beschikbaar 
komen. Parallel hieraan loopt de voorbereiding voor de finan
ciering van de volgende fase. ‘Ons doel is natuurlijk dat het 
medicijn echt op de markt komt, want er is dringend behoefte 
aan. Het voorziet in een “unmet medical need”. We willen dan 
ook geen tijd verliezen’, aldus Harry Relouw. 

Heparine
Zijn deze preklinische studies eenmaal afgerond dan verwach
ten Kool en Relouw dat het traject van klinische studies en de 
GMP productie in relatief korte tijd kan worden doorlopen. 
‘Voor het nieuwe middel is gebruik gemaakt van de al bekende 
stof heparine. Dit middel wordt nu ook al ingezet om sepsis 

te behandelen. Het nadeel van “gewone” heparine is dat je dit 
heel precies moet doseren om te voorkomen dat er bloedingen 
optreden. Het nieuwe middel is een fractie van het bekende 
medicijn heparine. Het heeft de eigenschap dat het geen bloe
dingen veroorzaakt als het hoger gedoseerd wordt. Hierdoor is 
dit een medicijn dat in een acute situatie, zoals op de intensive 
care, het verschil kan maken.’ Wereldwijd zijn er in de be
langrijkste industriële landen ruim één miljoen sepsis gevallen 
per jaar bekend. Een groot gedeelte van die patiënten overlijdt 
omdat er geen goed medicijn beschikbaar is. ‘Als we hier een 
positieve bijdrage kunnen leveren door het kunnen bieden van 
een goed alternatief is dat natuurlijk fantastisch,’ voegt Bob 
Kool toe.

Om het traject van de klinische studies na de dierenstudie in 
Zweden te bekostigen, is het kersverse Matisse Pharmaceuti
cals op zoek naar investeerders. ‘Er is al een aanvraag  gedaan 
voor een  innovatiekrediet, maar daar moet nog een flink stuk 
contrafinanciering  tegenover staan’ aldus Harry Relouw.  
Een traject waarmee hij ervaring heeft opgedaan bij onder an
dere Prosensa in Leiden. Zodra de eerste financieringsronde 
succesvol is afgerond, kan Bob Kool aan de slag met de op
schaling van de productie van het medicijn. ‘Met het opscha
len van de productie van lab naar GMP schaal beschikken wij 
over veel ervaring en over de juiste faciliteiten’ Een grotere 
uitdaging voor Matisse zijn de klinische studies, waarvan de 
eerste in 2017 is gepland. ‘Daarvoor hebben we in Nederland 
al samenwerking gezocht met specialisten op dat gebied en 
kunnen we bogen op een sterk academisch netwerk inclusief 
keyopinion leaders.’

Harry Relouw (l) en Bob Kool (r).
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What elements are required to 
enable advances in imaging?
■  Open access
■  State-of-the-art technology
■   Network of experts in 

methodology and analysis
■   Strong local clinical research 

community
■  Availability of technical support
■  Willingness to collaborate
■  ALL OF THE ABOVE

Scannexus: 
• World leading 3T, 7T and 9.4T whole body MRI scanners
• Focus on problem-based fundamental and clinical research
•  Premier provider of executive education in Magnetic 

Resonance Imaging
•  A partner of choice for research groups
 -  In healthcare providers, academic institutions and 

leading companies
 - Across the medical, technology and associated industries

If you have the questions; together we can discover the answers. ✔

Invention, Innovation and Implementation in Imaging

Powered by

www.scannexus.nl

Bram van Schaik nieuwe Managing Director TNS NIPO

Per 1 januari 2016 wordt 
Bram van Schaik Mana-
ging Director van markt-
onderzoekbureau TNS 
NIPO. Hij volgt hiermee 
Bart Nauta op die zes jaar 
lang aan het hoofd stond 
van het bedrijf. 

Bram van Schaik (1976) is eigen kweek. Hij kent het bedrijf 
en het vak van haver tot gort. In 2000 kwam Bram van Schaik 
als trainee binnen bij TNS NIPO. Sinds 2012 is hij onderdeel 
van de directie in de functie van Commercial Development 
Director. Voor die tijd stond hij aan het hoofd van diverse sec
torteams.
 
Bram van Schaik: ‘Al 15 jaar werk ik met ongelofelijk veel 
plezier samen met prachtige klanten en inspirerende collega’s. 

Samen met onze klanten geven wij richting aan de verande
ringen in de markt. We investeren in innovatieve analyses en 
nieuwe manieren van meten. We zijn nu bijvoorbeeld druk 
met de The future of tracking, waarmee we revolutionair af
scheid nemen van de brand trackers in traditionele vorm. We 
voorspellen brand equity op basis van social media en meten 
de kracht van een merk via korte mobile surveys op cruciale 
momenten in de customer journey. Gefundeerde, betrouwba
re verwachtingen kunnen uitspreken over toekomstig gedrag, 

daar draait het allemaal om. Ik vind het 
een eer om TNS NIPO in deze tijden van 
innovatie te mogen (bege)leiden en heb 
er alle vertrouwen in dat we onze poten
tie gaan waarmaken. ’
 
Bart Nauta heeft achtentwintig jaar met 
veel plezier bij TNS NIPO gewerkt. Hij 
is toe aan een nieuwe uitdaging. Bart 
Nauta: ‘Per 1 januari 2016 neem ik af
scheid van deze mooie organisatie. Ik 
ben me aan het oriënteren op een nieuwe 
toekomst. TNS NIPO laat ik met een ge
rust hart achter in de handen van Bram 
van Schaik. Naar mijn stellige overtui
ging is Bram precies de moderne leider 
die TNS NIPO de toekomst in kan lei
den. Bram kent onze klanten én onze 
organisatie van binnen en buiten. Zijn 
vernieuwingsdrang is groot, met name 
op het vlak van integrated marketing of
tewel technologie gedreven onderzoek 
(TER). Zijn blikveld is internationaal. 
Bram heeft een scherpe en heldere kijk 
op de ontwikkelingen in ons vak en min
stens zo belangrijk, hij voelt feilloos aan 
hoe je die kunt vertalen in commercieel 
succesvolle toepassingen voor de korte 
en lange termijn.’

Voor meer informatie:
T 020 522 58 98 |m 06 22447244
E Machteld.Gelderland@tnsnipo.com
  
Over TNS NIPO
TNS NIPO is een van de meest toon
aangevende marktonderzoekbureaus 
van Nederland. Onze organisatie maakt 
onderdeel uit van de wereldwijde TNS 
Group. TNS NIPO helpt haar klanten be
tere beslissingen te nemen. Ze adviseert 
haar klanten bij het realiseren van groei
strategieën op het gebied van nieuwe 
marktintroducties, innovatie, branding 
en stakeholder management.
Op basis van nieuwe en beproefde on
derzoeksmethoden, onze expertkennis 
en door écht te luisteren, komen we met 
advies op maat. Concrete aanbevelingen 
die de klant direct verder helpen.
Met kantoren in meer dan tachtig landen 
heeft TNS toegang tot meer consumen
ten wereldwijd dan welk ander onder
zoeksbureau dan ook. Daarom weet TNS 
als geen ander menselijke gedragingen 
in elke culturele, economische en poli
tieke omgeving te duiden.
TNS maakt deel uit van Kantar, een van 
de grootste marketinginformatie en 
consultancygroepen ter wereld.
 
Kijk voor meer informatie op 
www.tns-nipo.com
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18 February 2016 | Rotterdam, WTC

Online registration open until February 10th, 2016 at

www.innovationforhealth.eu18
 - 
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SHAPING THE FUTURE OF HEALTHCARE

Visit Innovation for Health 2016 to
+ Catch up on the latest trends
+ Gain new insights, inspiration and ideas
+ Expand your network and knowledge
+ Meet leading innovators
+ Discover new opportunities for collaboration
+ Contribute to the future of healthcare

Innovation for Health is the premier event on healthcare 
innovations in the Netherlands. The conference brings together 
leading researchers, companies and policy makers across the 
life sciences and healthcare spectrum to contribute to the 
future of sustainable healthcare.

Receive €50,- discount on the registration fee with the following voucher code: BTN 20160218

Host Sponsor Platinum Sponsors

Silver Sponsors Award Sponsors

Main Sponsor

Session Partners

Innovation for Health 2016 off ers
+ High-level speakers
+ Innovation pitches
+ Design Expo
+ Poster presentations
+ Meet the Investor
+ Ask the Expert
+ CEO Roundtables
+ Partners sessions
+ Main Tracks
+ Dynamic exhibition
+ Network app to facilitate partnering
+ VIP Dinner

Gold Sponsor
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