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Boegbeeld Life Sciences en 
Health Jan Raaijmakers

Als  wetenschappelijk on-
derzoeker bij de Universi-
teit Utrecht en voormalig 
vice president Europe van 
Glaxo Smith Kline is pro-
fessor Jan Raaijmakers de 
gedroomde man om als 
vooruitgeschoven post 
van de topsector Lifes 
Sciences en Health te fun-
geren. Zelf dacht hij daar 
anders over. Als eigenaar 
van een schip wist hij dat 

een boegbeeld letterlijk het slechte water opvangt, niet 
kan praten en iemand anders aan het roer staat. Tot hij 
zich ging inlezen en hoorde dat de functie hem slechts 
een halve dag per week zou kosten. Het liep anders….

Lees verder op pagina 6.

Special
Bedrijfshuisvesting

ABN AMRO LIFE SCIENCE 
& HEALTH + PCS DESIGN 
& CONSTRUCTION
Samenwerking is cruciaal om het optimale te halen uit 
een groeimarkt als de Nederlandse Life Sciences.  Uit 
gemeenschappelijke doelen ontstaan slimme oplossin-
gen. En zo bundelden ABN AMRO als geldverstrekker 
en PCS Design & Construction als ontwikkelaar van 
�exibele verzamelgebouwen (lab en kantoor) de krach-
ten. Het woord is aan Richard Nieuwenhuizen (ABN 
AMRO) en  Ruud van Spronsen (PCS Design & Con-
struction).

Lees verder op pagina 22.
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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 © 2016 Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, 
fotokopie, micro�lm 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 P-0015 122 
Indien u bezwaar heeft tegen dit gebruik van uw gegevens dan kunt u dit schriftelijk aan ons laten weten.

Science knows no country, because knowledge belongs to humanity, 
and is the torch which illuminates the world.

Louis Pasteur

The conference brings together creative entrepreneurs and expert investors. It's the opportunity 
for top life scientists to �nd 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! 
November 24 is your opportunity to rub shoulders with the sector's movers and shakers at the 
Dutch Life Sciences Conference in Leiden's ECC. 
Encounter new ideas. Expand your network. Engineer opportunities. At the Dutch Life Scien-
ces Conference. Take a look at the programme www.dutchlifesciences.com.
 
Pitch your company to the next stage
During the conference, an Investors Forum will take place. The Investors Forum is an exciting 
event for companies looking for equity capital and/or partnerships. The winner of the Investors 
Forum will be awarded a partnering ticket with a total value of EUR 2,500.00.
 
Who can apply?
Startups and fast growing companies in the life sciences. The forum offers excellent opportu-
nities to present your business plan to all major Dutch life sciences investors and discuss your 
business strategy, technology direction and capital raising plan.
 
Selection
Participation will be reviewed by the Investors Forum committee. An invitation to join a selec-
tion or pitch training might be part of the selection procedure.
 
How to apply?
If you are interested in participation in the Investors Forum, please contact: Miranda de Regt 
Miranda.de.regt@dutchlifesciences.com. We recommend to apply asap, as the number of pre-
senting companies is limited. Please apply before November 7.
Participation in the Investors Forum incurs no additional costs, conference registration is all 
that is required. Furthermore pitching startup companies, registered two years or less with the 
Chamber of Commerce, will receive a 200 euro discount on regular registration fee of the con-
ference. Upon registration you will be contacted with further details.

Voor Life sciences geldt: de wereld is de markt en samenwerking is 
cruciaal. Onderzoek naar gezondheid en het welzijn van mensen en 
dieren is grenzeloos. Leg de link tussen Nederlandse sterktes in de 
LSH sector (smart solutions) en de kansen en uitdagingen (shared 
challenges) in de binnen- en buitenlandse gezondheidszorg. En je 
krijgt dynamiek, diversiteit en kwaliteit: kortom inspiratie om samen 
te werken en in gesprek te gaan over de vele mogelijkheden en  
benodigdheden in de internationale gezondheidszorg. 

Het succes van de sector is mede afhankelijk van de kruisbestuiving tussen  bedrijven, kennis-
instellingen en overheid.  Op de bijna 50 Biotech Parken en Life sciences campussen komt dit 
alles te samen. En in welk vat die samenwerking dan het beste kan worden gegoten, vertelt het 
boegbeeld van de Life science, professor Jan Raaijmakers in dit nummer.

BiotechNews ging onder meer  op bezoek in Nijmegen (Novio Tech Campus), in Groningen 
(Campus), in Leiden (Leidse Biotech Park) en in Bilthoven (Utrecht Science Park Utrecht/ 
Bilthoven i.o..) We spraken met woordvoerders en ontwikkelaars als Kadans Life Sciences en 
PCS Design & Construction die zich speci�ek toeleggen op bedrijfshuisvesting voor de Life 
sciences. Dat internationale karakter, gegoten in het toch zo lokale ‘huisvestingsjasje’, maakt 
deze najaarseditie extra boeiend.    

Een andere succesfactor is de continue groei van events.  Zo vindt in mei niet alleen traditie- 
getrouw (dit jaar voor de 12de keer) het  BCF (Bio, Chemistry Food&Pharma) Career Event in 
Nederland plaats -waar, eveneens traditiegetrouw, BiotechNews & Lifesciences mediapartner 
is-, maar vindt dit populaire event vanaf dit jaar eveneens plaats bij onze zuiderburen  
(23 november ICC Gent). Zo’n 2000 deelnemers en meer dan 100 organisaties zullen daar deze 
najaarseditie van BiotechNews& Lifesciences lezen.  Het enige vakblad dat sinds 15 jaar, twee 
keer per jaar inzicht geeft in de ontwikkelingen van deze boeiende groeimarkt.

Drs. Ilse Kuiper  Ferdinand Oldemaat            
Hoofdredacteur  Uitgever
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NOVIO TECH CAMPUS 

NIJMEGEN

INCUBATOR PLUS ULTRA 
OP WAGENINGEN CAMPUS

WAGENINGEN

ßÈTA GEBOUW
HIGH TECH CAMPUS 

EINDHOVEN

Mµ GEBOUW
HIGH TECH CAMPUS

EINDHOVEN

“TDI: INNOVATIEKRACHT 
AAN HET WERK”

WAGENINGEN

TNO ICT LAB

DEN HAAG

TNO: OPTO-MECHATRONIC 
INSTRUMENTATION AND 
EQUIPMENT

DELFT

BIOVILLE: ALL-IN-ONE 
HEALTH & CARE  
INCUBATOR/ACCELERATOR

DIEPENBEEK (BELGIË)

PHILIPS INNOVATIONS LABS 
HELPT: PRODUCTEN, PROTO-
TYPEN EN PROCESSEN

EINDHOVEN

PEO: FLEXIBELSTE 
PRAKTIJKCENTRUM VOOR 
EIWITONDERZOEK

GROENLO

TWINNING GEBOUW 
TU EINDHOVEN 

EINDHOVEN

TECHNOMED: GOED 
GEOUTILLEERDE  
CLEANROOM

MAASTRICHT

CATALYST GEBOUW
TU EINDHOVEN

EINDHOVEN

TE HUUR OF TE KOOP:
UITSTEKEND 
PRODUCTIEPAND

ALMERE

HIER HAD UW 
LABORATORIUM 
KUNNEN STAAN!

Postbus 175 | 3930 ED Woudenberg | 033 - 434 04 04 | contact@LabForRent.nl | www.LabForRent.nl

OP ZOEK NAAR 
ONDERZOEKSFACILITEITEN
voor een korte of langere periode? Met of zonder specialistische apparatuur en/of deskundige 
 ondersteuning? Kijk dan op de efficiëntste online marktplaats voor laboratoria: www.LabForRent.nl

INSPIRERENDE  
MULTIFUNCTIONELE 
LABORATORIA

LELYSTAD

NIZO FLEX LABS EN 
KANTOREN.  GOOD FOOD 
NEEDS GOOD SCIENCE 

EDE

LABORATORIUM EN 
KANTOORRUIMTE BIJ 
BLGG

WAGENINGEN

PIVOT PARK:  
LIFE SCIENCES 
COMMUNITY

OSS

ELSE KOOI LAB  
FACILITEERT INNOVATIEF 
ONDERZOEK 

DELFT

WAAROM LABFORRENT?
Wie op zoek is naar een laboratorium of zijn laboratorium wil verhuren of 
verkopen maakt gebruik van LabForRent. www.LabForRent.nl biedt een 
 hogere kans van slagen doordat de website zich speciaal op dit segment 
richt en wij hiervoor gericht promotie maken. Onze online marktplaats 
toont het  overzicht van beschikbare laboratoria. Door de selectiecriteria 
nemen alleen serieuze gegadigden contact met u op. LabForRent geeft u 
‘rust in het hoofd’, is  g emakkelijk in gebruik en  bespaart u veel tijd. U weet 
waar u aan toe bent: voor een vast bedrag wordt uw aanbod getoond.
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Batavia Biosciences: op weg naar een nieuw rotavirus vaccin

Batavia Biosciences, met meer dan 80 mede-

werkers en een solide laboratorium infrastruc-

tuur in zowel Nederland (Leiden) als de USA 

(Boston), is zeer actief in het ontwikkelen van 

nieuwe technologieën die onder andere  

vaccins veel goedkoper moeten maken. Deze 

bedrijfsmissie van Batavia Biosciences gaat 

hand-in-hand met de missie van de Bill &  

Melinda Gates Foundation (Seattle, USA) dat 

de ontwikkeling en productie van betere en 

betaalbare vaccins stimuleert, zodat ook de 

meest kwetsbare kinderen in de wereld  

toegang hebben tot vaccins. Recentelijk  

ontving Batavia Biosciences een grant van 

€7,2 miljoen van de Bill & Melinda Gates  

Foundation voor het ontwikkelen van een 

nieuw proces dat betrouwbare lokale  

productie van een nieuw rotavirus vaccin met 

geschikte eigenschappen tegen een lagere 

prijs mogelijk moet maken en tegelijkertijd de  

potentie heeft tot wereldwijd gebruik.

cijfers van de WHO bezwijken jaarlijks helaas nog altijd 
215.000 kinderen aan deze ziekte, het merendeel (82%) daar-
van leeft in ontwikkelingslanden. Het laatste omdat bestaan-
de rotavirus vaccins helaas te duur zijn en minder geschikte  
eigenschappen hebben voor het gebruik in deze gebieden.
Het programma dat Batavia Biosciences ontwikkelt met hulp 
van de grant van de Bill & Melinda Gates Foundation is  
revolutionair. Chris Yallop (CSO, Batavia Biosciences) legt 
uit: “Wij passen nieuwe technieken toe, zoals �xed-bed  
bioreactoren die hoge cel dichtheden kunnen bereiken, waar-
door vaccins veel ef�ciënter geproduceerd kunnen worden. 
Daarnaast zal het nieuwe vaccin gebaseerd zijn op de RV3-BB 
rotavirus stam, een van nature ernstig verzwakte virusstam. 
Deze stam, verder ontwikkeld door het Murdoch Childrens 
Research Instituut in Australië, toont zeer veelbelovende  
initiële onderzoeksresultaten”. Batavia Biosciences ontwik-
kelt het nieuwe vaccin in samenwerking met Bio Farma, een 
gerenommeerd vaccin fabrikant in Indonesië, waarbij Bio 
Farma de commerciële productie van het nieuwe vaccin zal 
verzorgen. Indonesië is een dichtbevolkt land met een hoog 
geboortecijfer, en zou daardoor zeer gebaat zijn bij een nieuw, 
betaalbaar rotavirus vaccine.

Innovatieve technologieën 
Een nieuw productieproces ontwikkelen voor een geschikt en 
betaalbaar rotavirus vaccin is een tastbaar voorbeeld van de 
innovaties die Batavia Biosciences ontwikkeld en implemen-
teert. Met zulke projecten levert het team van toonaangevende 
wetenschappers een belangrijke bijdrage aan het maken van 
betere, betrouwbare en betaalbare medicijnen, waaronder  
vaccins. Batavia Biosciences ontwikkelt onder andere nieuwe 

dierlijke- als nieuwe bacteriële productieplatforms en nieuwe 
expressie technologieën die allen tot doel hebben signi�cant 
meer product te leveren. Tevens wordt er hard gewerkt aan een 
totaal nieuwe, baanbrekende productformulering technologie 
die temperatuurgevoelige producten, waaronder vaccins,  
stabiel maken. Hierdoor kunnen in de toekomst vaccins  
eenvoudiger en goedkoper vervoerd worden zonder de  
patiëntveiligheid in gevaar te brengen. 

Menzo Havenga (CEO, Batavia Biosciences) sluit af: “Batavia 
Biosciences is er trots op om met de Bill & Melinda Gates 
Foundation samen te werken in een verscheidenheid aan  
projecten die allen perfect passen in onze doelstellingen om 
zo bij te dragen aan het verlichten van menselijk lijden door  
nieuwe biofarmaceutische producten zo snel en ef�ciënt  
mogelijk bij de patient te brengen”. 

Batavia Biosciences bereiken
Wilt u meer weten over de diensten en technologieën van 
Batavia Biosciences? Bezoek onze website www.batavia-
biosciences.com, of neem direct contact met ons op via 
email of telefoon (+ 31 88 99 50 600). Batavia Biosciences is  
gevestigd op het BioScience Park in Leiden.

De noodzaak voor een nieuw  
rotavirus vaccin
Jaarlijks worden wereldwijd ongeveer een miljoen kinderen 
opgenomen in een ziekenhuis als gevolg van symptomen van 
een rotavirus infectie, heftige diarree en overgeven. Volgens 
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In het door zonlicht overgoten David de Wiedgebouw van de 
Universiteit Utrecht wordt hij binnengehaald als een held. De 
vakantie is net voorbij en Jan Raaijmakers start langzaam weer 
op. Na zijn afscheid bij Glaxo Smith Kline ruim twee jaar ge-
leden, werkt hij alleen nog parttime als hoogleraar. Hij had al 
besloten het beperkte aantal jaren tot zijn pensioen �nancieel 
op die manier te overbruggen. Doel was met zijn vrouw een 
rustiger leven te gaan leiden. ‘De kinderen zijn van de payroll 
en het was tijd voor ons.’ Tot hij ontdekte welke kansen er 
waren binnen de topsector. Vooral op het gebied van publiek 
private partnerships. Zo’n beetje zijn paradepaardje.

Vanwaar die voorliefde voor samen-
werking tussen industrie, overheid en 
universiteit?
Daarvoor moet ik teruggaan naar mijn begintijd bij de Uni-
versiteit. Daar kreeg ik na mijn promotie in april 1987 van 
de decaan eerst te horen hoe belangrijk mijn onderzoek was 
en dat er een nieuwe hoogleraar bij zou komen. In september 

van hetzelfde jaar vertelde die decaan mij dat het klaar was. Er 
moest worden bezuinigd en Astma en COPD waren voor de 
universiteit geen belangrijk onderzoeksgebied meer om in te 
investeren. Gelukkig kon ik toen terecht bij Glaxo Smith Kline 
die nieuwe moleculen aan het ontwikkelen was voor de behan-
deling van astma en later COPD. Ik ben vier dagen in de week 
bij Glaxo gaan werken en één dag op de universiteit. Toen 
ik na een jaar moest kiezen en bij de universiteit weg wilde, 
omdat ik daar zelfs geen lab meer had, stelde de  toenmalige 
directeur van Glaxo 14 miljoen gulden beschikbaar om zeven 
jaar onderzoek te doen naar longziekten. Daarmee kon ik, met 
hulp van de directeur van het AZU, weer mijn eigen lab in-
richten en ontstond de eerste vorm van publiek private samen-
werking. Dat was in 1989. Zo zijn Kees Roosjen en Gerlach 
Cerfontaine  met hun visionaire blik cruciaal geweest in mijn 
carrière en de vooruitgang die op het vlak van PPP’s is ge-
boekt. Het samenwerkingsverband leverde een paar jaar later 
een publicatie in Science op die honderden keren is geciteerd.’ 

Dus als onderzoeker uit nood de stap 
naar het bedrijfsleven gemaakt? 
Was dat geen lastige overgang? 
Ik heb er vooral enorm veel van geleerd. Bijvoorbeeld dat 
samenwerking cruciaal is om verder te komen. Dat is lastig, 
want de �nanciering binnen de wetenschap is namelijk zo in-
gericht dat iedereen zich moet pro�leren om subsidie te krij-
gen. Dan verlies je al snel het einddoel uit het oog. Zo maakte 
ik laatst met een aantal universiteiten een reis naar een Midden 
Oosten waar de welvaart zo groot is dat ze op zoek zijn naar 
oplossingen voor welvaartsziekten. Alle universiteiten hadden 
een slide waarop stond dat zij eigenlijk het beste waren op het 
gebied van diabetes. Dat is natuurlijk de dommigheid ten top. 
Veel beter is het om van de eigen kracht uit te gaan,  elkaar te 
versterken en samen op te trekken naar externe partijen. Rot-
terdam bijvoorbeeld had een compact diagnostisch centrum, 
een soort telefooncel, voor diabetes ontwikkeld die nu als in-
spiratie dient voor anderen. 

Blijkt daaruit dat binnen de Topsector 
Life Sciences & Health samenwerking 
een braakliggend terrein is? 
Wat mij opviel is dat veel strategische plannen voor de sector 
alleen uitgewerkt waren op papier. De aanpak kon gerichter 
en intensiever. Verrast was ik vooral door de enorme potentie 
van de sector, sterke organisaties die er zijn, zoals Holland Bio 
(biopharma) en de Taskforce Healthcare (med tech sector) en 
de bruisende regio’s, waarin universiteiten, hogescholen, be-
drijven en provincies met elkaar samenwerken. Successen die 
tot uiting komen in heftige bedragen die worden betaald voor 
vindingen die in Nederland zijn uitgewerkt. Bovendien valt op 
dat steeds meer Amerikaanse bedrijven in Nederlandse bedrij-
ven investeren en van hieruit willen opereren. Ook is te zien 
dat de bloeitijd van ‘big pharma’ onder druk staat waardoor er  
veel kansen zijn ontstaan voor creatieve, kleinere bedrijven en 
Nederland is daarin een topspeler geworden

Dus die ene dag in de week was 
niet voldoende om de potentie van 
de topsector volop te benutten?
Nee…. Lang niet. Ik denk dat ik er minstens twee tot drie 
dagen per week aan besteed. Met de teams binnen de topsec-

Boegbeeld Life Sciences en Health Jan Raaijmakers:
‘We komen er niet als iedereen zich als beste profileert.’ 

Als  wetenschappelijk onderzoeker bij de 

Universiteit Utrecht en voormalig vice presi-

dent Europe van Glaxo Smith Kline is pro-

fessor Jan Raaijmakers de gedroomde 

man om als vooruitgeschoven post van 

de topsector Lifes Sciences en Health te 

fungeren. Zelf dacht hij daar anders over. 

Als eigenaar van een schip wist hij dat 

een boegbeeld letterlijk het slechte water 

opvangt, niet kan praten en iemand an-

ders aan het roer staat. Tot hij zich ging in-

lezen en hoorde dat de functie hem 

slechts een halve dag per week zou kos-

ten. Het liep anders….

Wat is de topsector Life Sciences 
and Health?
De topsector Life Sciences and Health (LSH) wil in 2030 
horen tot de wereldtop, met een bedrijfsleven dat tot de 
top 3 van snelste groeiers in Europa hoort en meer dan 
10% van zijn omzet in R&D investeert. 

De sector werkt een tiental roadmaps uit voor R&D die  
nodig is voor belangrijke ziektegebieden en aandoeningen 
(in het contract zijn deze geïllustreerd met ziektebeelden). 
1.  Molecular diagnostics; 
2.  Imaging & image guided therapies, bijvoorbeeld voor 

doelmatigere kankerbehandeling; 
3.  Home care & self management voor langere zelfstandig-

heid en vermindering van ziekenhuisbezoek; 
4.  Regenerative medicines, bijvoorbeeld gericht op hart- of 

botaandoeningen; 
5.  Pharmacotherapy; 
6.  One health, met bijzondere aandacht voor van dier naar 

mens overdraagbare ziekten; 
7.  Specialized nutrition, health & disease, gericht op preven-

tie van ziekten en invloed van dieet; 
8.  Health Technology Assessment & quality of life; 
9.  Enabling technologies & infrastructure; 
10.  Solutions to neglected diseases en armoede gerelateerde 

ziekten. 
Sectorbrede regie voor de integrale agenda en één breed top-
consortium 
De sector werkt met een regiegroep waarin kennis uit de 
hele sector (bedrijven, wetenschap, overheid, zorgverzeke-
raars, gezondheidsfondsen, brancheverenigingen, regionale 
initiatieven) is bijeengebracht . Deze regiegroep geeft input  
aan de integrale agenda: de innovatiecontracten, �nancie-
ring, human capital, internationale handel en wet- en regel-
geving. Hierdoor is er een sterke gemeenschappelijke focus. 
De sector heeft een  TKI bureau waarin de verschillende 
‘onderdelen’ (waaronder geneesmiddelen, biomaterialen, 
diagnostiek/beeldvorming) ondersteuning, zowel �nancieel 
als inhoudelijk met bijvoorbeeld opleidingsprogramma’s, 
van de sector samenkomen. Vanaf 2015 heeft de Topsector 
LSH meer dan 25miljoen per jaar aan TKI toeslag beschik-
baar om nieuw Publiek Privaat onderzoek te �nancieren.
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tor worden als resultaat mooie trajecten opgestart, en partici-
peren we bijvoorbeeld in Onco XL. Een project met als doel 
medicijnen tegen kanker sneller te introduceren. Doordat aan 
dit consortium zowel hoogleraren, verschillende ministeries, 
honderden onderzoekers, �nanciers als beslissers uit het be-
drijfsleven en het Koningin Wilhelmina Fonds samenwerken, 
is het mogelijk snel te schakelen. Ook de projectgroep voor 
‘regenerative medicines’ is opgestart met speciale ondersteu-
ning door een aantal regio’s in Nederland en Vlaanderen.
Daarnaast hebben we gewerkt aan de governance. Zo zijn we 
bezig de invulling van de regiegroep te versterken. In mijn op-
tiek is zo’n regiegroep namelijk meer dan een soort klankbord. 
Door de juiste personen, met de juiste achtergrond, te kiezen, 
kun je ook echt iets bereiken. Zo bestaat er inmiddels ook een 
team uit de regiegroep dat zich  buigt over een belangrijk on-
derwerp  als preventie. Tot hoever gaat bijvoorbeeld de ver-
antwoordelijkheid van de overheid als het gaat om preventie, 
verder dan het vaccinatieprogramma? Hoe gaan we preventie 
in de toekomst vormgeven? Het is belangrijk over zulke vra-
gen na te denken, de discussie te faciliteren in dat domein, 
zodat het beleid daarop afgestemd kan worden. Zo ook op het 
gebied van E-health: er bestaan genoeg eigen initiatieven als 
appjes van ziekenhuizen etc, maar er is veel meer nodig, en 
vooral coördinatie, om de potentie van dit gebied echt een rol 
van betekenis te geven in de gezondheidszorg. 

Veel nieuwe initiatieven en ideeën, 
maar wat gebeurt daarmee als er 
een nieuwe regering komt? 
Dat is de grote vraag. Zo was ik voorzitter van de Raad van 
Bestuur van Topinstituut Pharma toen de topinstituten werden 
afgeschaft. Ik was ziedend. Een enorme kapitaalvernietiging. 
Honderden miljoenen aan investeringen gingen verloren. En 
alleen omdat politici ergens hun vlag op willen planten. We 
hebben het Topinstituut Pharma als non-pro�t organisatie in 
leven kunnen houden en door de fusie met het  Center for 
Translational Molecular Medicine is Lygature ontstaan, een 
levensvatbaar instituut dat zich richt op het management van 
public private partnerships. Het vervelende is dat het na de 
verkiezingen zo maar kan gebeuren dat de politiek weer iets 
anders bedenkt dan het topsectorenbeleid. 

Dus wel gewend om tegen de storm 
in te roeien? 
Ik kan me nog herinneren dat ik twintig jaar geleden als hoog-
leraar werd aangesteld. Er was veel kritiek op dat ik afkomstig 
was uit de farmaceutische industrie. Toen heb ik geleerd dat ik 
moet laten zien wie ik ben en wat ik doe. Als ik bijvoorbeeld 
college geef, doe ik dat transparant met de pet van de univer-
siteit op, maar in andere gevallen  zet ik ook openlijk mijn 
industriële pet op. Daar mag iemand me op aanspreken. Dat 
heeft me geholpen transparantie te bieden en criticasters hun 
munitie af te pakken. 

En die derde pet is Jan Raaijmakers 
privé? Een man die zelf worstelt met 
een ziekte als kanker. 
Ja, ik heb er niet zelf voor gekozen dat in de openbaarheid te 
brengen, maar tijdens een introductie�lmpje voor de topsector 
kwam het ter sprake. Achttien jaar geleden ben ik aan kanker 
geopereerd en kreeg ik te horen dat ik mogelijk nog maar een 
jaar te leven had. Daardoor heb ik persoonlijk ervaren hoe be-
langrijk de sector Life Sciences & Health is. Zo’n twee jaar 
geleden is de kanker teruggekeerd en ben ik in juni opnieuw 
geopereerd, maar de vraag of ik op een medisch symposium  
als patiënt wilde spreken, heb ik afgeslagen. Ik ben geen neu-
trale patiënt. Ik heb te veel wortels in verschillende gebieden.

Gaat het dan slecht met de Nederlandse biotech? Helemaal 
niet! De overname van Acerta (Oss), Dezima (Naarden), 
ProSensa (Leiden) en ThromboDx (Amsterdam) laten zien 
dat grote multinationals wel degelijk de potentie van het Ne-
derlandse biotech-cluster onderkennen, ook al is succes niet 
gegarandeerd. Ook de venture capital-investeringen in Neder-
landse biotech-bedrijven groeien snel: van 20 mln. Euro in 
2014, naar meer dan 80 miljoen vorig jaar.

Science parks en innovatiecampussen vormen een ‘natuurlij-
ke’ omgeving voor dit soort startende en groeiende life sci-
ences bedrijven, ook al zijn er ook tal van per-spectiefvolle 
bedrijven, die niet op een science park zijn gevestigd.

Succesfactoren van campussen

In de ranglijsten die het aan de Financial 

Times gerelateerde FDI Magazine onlangs 

publiceerde staat geen enkele Neder-

landse stad in de Europese top-10 van 

nieuwe biotech-vestigingen in de periode 

2011-2015. De ranglijst wordt aangevoerd 

door Wenen, Dublin op een vijfde plaats 

en verder maar liefst 5 Duitse steden bij de 

eer-ste zeven: Penzberg (vlakbij München), 

Mannheim, Frankfurt, Leipzig en Berlijn. Bij 

de 10 snelst groeiende biotech bedrijven 

in Europa in die zelfde periode, ook al 

geen Nederlandse bedrijven. Het Deense 

Genmab (recent ook met een nieuwe  

vestiging op het Utrecht Science Park) en 

de Ierse bedrijven Jazz Pharmaceuticals 

en Alkermes voeren volgens EY de ranglijst 

aan.

Nederland telt 11 campussen die volwassen zijn of in een 
groeifase zitten die (deels) gericht zijn op life sciences. Zo 
zijn Bio Science Park Leiden, Pivot Park Oss en Maastricht 
Health Campus volledig op life sciences gericht, maar ook 
op de bre-der georiënteerde science parks en campussen in 
Amsterdam, Utrecht, Groningen, Nijmegen, Wageningen en 
Sittard-Geleen vinden volop life sciences-activiteiten plaats.

Science parken en campussen die succesvol willen zijn, moe-
ten voldoen aan 11 succesfactoren, zo blijkt uit internationaal 
onderzoek van Buck Consultants International (zie �guur). De 
belangrijkste factoren zijn de aanwezigheid van een manifes-
te kennisdrager (bijv. universitair medisch centrum of groot 
R&D-lab van internationaal bedrijf), de beschikbaarheid van 
onderzoeksfaciliteiten (shared facilities) en een goed functi-
onerend ecosysteem van open en shared innovatie, met een 
communicatienetwerk voor bedrijven, kennisinstellingen en 
andere spelers. 

Maar alle 11 factoren ‘werken’ met en op elkaar. Dus ook fac-
toren als �nanciering, talent en adequate huisvesting spelen 
een rol. Het is – als het goed gaat- een soe-pel lopend rader-
netwerk. Maar het omgekeerde is ook waar: als één van de 
factoren niet functioneert stopt het tot stand komen en groei-
en van bedrijven. In management speak: alleen een integrale, 
meersporenstrategie leidt tot tevreden shareholders en stake-
holders.

Dit artikel is geschreven door drs. René Buck (directeur) van 
Buck Consultants In-ternational. Buck Consultants Internati-
onal (60 medewerkers, met kantoren in Europa, US en Azië) 
heeft ruime ervaring met (internationale) huisvestingsvraag-
stukken voor wereldwijd opererende kleine en grote bedrij-
ven, die actief zijn in de life sciences. Het bureau houdt zich 
daarnaast bezig met de ontwikkeling van concepten, uitvoe-
ring van marktverkenningen en haalbaarheidsstudies en het 
opstellen van marketing- en businessplannen voor zowel Ne-
derlandse als buitenlandse campussen/science parken.

Figuur Succesfactoren ‘werken’ met elkaar

Bron: Buck Consultants International



8

believe in tomorrow.

live for today.
PH

-1
4-

01
9

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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De poorten staan open. Daardoor komt er 

enorm veel energie vrij op het Pivot Park. 

Dat is direct zichtbaar aan de grote trans-

formatie die de Osse campus op dit mo-

ment ondergaat. Een nieuw restaurant, 

picknickbanken, nieuwe eigen stikstofva-

ten en gebouwen die direct bereikbaar 

zijn vanaf de parkeerplaats en dat zijn al-

leen nog maar de zaken die direct zicht-

baar zijn. Dit alles dient een enkel doel: de 

op Pivot Park aanwezige bedrijven zo opti-

maal mogelijk faciliteren, zodat ze kunnen 

accelereren en successen boeken. En dat 

lukt, zo tonen de succesverhalen van 

Acerta Pharma en Aduro Biotech Europe 

aan, op zijn minst vrij aardig.

Pivot Park bouwt verder
Kansen om te accelereren en successen te boeken op open innovatie campus 

Mirjam Mol, directeur van het Pivot Park leunt echter nog 
lang niet tevreden achterover. Daarvoor heeft ze nog te veel 
plannen, want na de zo gewenste ontvlechting van MSD is het 
voor haar eindelijk tijd om de volgende stappen te zetten in het 
vormgeven van de open innovatie campus waar zij de leiding 
over heeft. En daar horen heel veel nieuwe ideeën bij die ze 
samen met haar team het liefst direct in praktijk brengt. Deze 
ideeën zijn veelal gericht op het stimuleren van de Pivot Park 
Community die inmiddels is uitgegroeid tot ruim 480 mensen 
die werkzaam zijn bij 37 bedrijven. 

Van gesloten naar open
Het allergrootste voordeel van de ontvlechting van MSD en 
Aspen is volgens Mol dat ze niet meer zijn onderworpen aan 
allerlei regels en beperkingen. ‘De uitdaging is echter dat we 
nu alles zelf moeten regelen. Zo hadden we bijvoorbeeld via 
MSD de beschikking over een fantastisch restaurant en wer-
den schoonmaak, onderhoud van het groen en de distributie 
van post en pakketten ook via hen geregeld. Nu we daar zelf 
verantwoordelijk voor zijn, hebben we niet alleen de service-
kosten drastisch kunnen verlagen, maar hebben we ook de 
kans gegrepen vooral Osse bedrijven in te schakelen en wer-
ken we onder andere met bedrijven die mensen met een ach-
terstand tot de arbeidsmarkt inzetten.’

Teammeetings op het gras, lunchen aan picknickbanken en 
een zomerse barbecue op het voorheen hermetisch afgeslo-
ten terrein. Volgens Mirjam Mol geniet iedereen binnen Pivot 
Park van de voordelen van de overgang naar een open cam-
pus. ‘Voor ons is de uitdaging nu al dat enthousiasme binnen 
goede banen te leiden. Veel bedrijven groeien enorm en het is 
belangrijk te inventariseren waar de wensen liggen. Hoeveel 
labruimte heeft iemand bijvoorbeeld in de toekomst nodig? 
Daar spelen we op in door voor elk bestaand, maar ook elk 
nieuw bedrijf dat zich hier vestigt rekening te houden met 
het groeipotentieel. Zo zijn drie van de zeven gebouwen in-
middels volledig bezet. Om zo �exibel mogelijk te zijn, gaan 
we de grote nog vrije laboratoria in kleinere labs opdelen en 
denken we na over nieuwbouw. ‘Ruimtetekort zal wellicht pas 
over drie tot vijf jaar gaan spelen, maar om dat voor te zijn, 
denken we nu al vooruit.’

Succesverhalen
Dat de groei in het aantal medewerkers vooral afkomstig is 
van de bestaande bedrijven is volgens de directeur bijzonder. 
‘In een jaar tijd zijn er honderd medewerkers bijgekomen. De 
meeste van deze bedrijven waar deze mensen werken beston-
den vier jaar geleden nog niet eens. Het toont aan hoe groot de 
successen en potentie van deze bedrijven zijn. Bedrijven wil-
len nieuw talent aantrekken en wij ondersteunen de bedrijven 
hierbij. Zo werken we aan de ontwikkeling van een platform 
waarop hogescholen en universiteiten evenals bedrijven van 
het Pivot Park hun vraag naar stages en onderzoeken kunnen 
plaatsen om zo de instroom van jong talent te bevorderen.’ 
Dat veel stagiaires en onderzoekers zich al snel thuis voelen 
op het Pivot Park komt door de vele uitwisselingen van ken-
nis en ervaringen die er zijn. Zo wordt er viermaal per jaar 
een Pivot Café georganiseerd, is de nieuwsbrief een belangrijk 
informatiemiddel en worden werknemers van verschillende 
bedrijven in de Community via een door Pivot Park verzorgde 
picknick gekoppeld. Dit wordt gedaan aan de hand van the-
ma’s als business development, chemie en analyse en data. 
‘Een enorm succes. Zo zien de deelnemers wat anderen doen, 
delen ze ervaringen en blijven ze niet in hun eigen cocon han-
gen. We ontvangen na de a�oop van iedere picknick heel erg 
enthousiaste reacties.’ 

Succesvol is ook het Pivot Park Screening Centre met haar 
(ultra) High Througput Screening robot en expertise in As-
say Development. Zo werd de stoffenbibliotheek uitgebreid 
van 230.000 naar 300.000 stoffen en neemt het aantal screens 
�ink toe. ‘Ik durf gerust te beweren dat we in Europa leidend 
zijn op het gebied van screens. Deden we onder Organon nog 
zeven tot acht screens per jaar, nu zijn dat er 25 tot 30. We kun-
nen eigenlijk elke target screenen en werken inmiddels voor 
grote farmabedrijven over de hele wereld. Die besteden steeds 
vaker screening uit aan specialisten als ons Screening Centre.’ 
De enorme groei is een logisch gevolg van de deelname aan 
The European Lead Factory en de diverse samenwerkingsver-
banden die er zijn met onder andere het Nederlands Kanker 
Instituut, Universiteit Leiden en de Radboud Universiteit. ‘De 
volgende stap is om meer in te gaan zetten op klanten uit Azië 
en Amerika.’ 

Nieuw
Door al die bedrijvigheid en de centrale ligging ten opzichte van 
landen als België en Duitsland kiezen steeds meer buitenlandse 
bedrijven ook voor een eigen vestiging op Pivot Park. Zo is 
het Ierse Enterprise System Partners (ESP) bijvoorbeeld in 
Oss neergestreken. Een andere nieuweling, Ekoy Investment 
Partners, werd aangetrokken door de aanwezigheid van 
de vele bedrijven die bovendien de volledige farma R&D 
pijplijn beslaan. ‘Zij zijn binnen de farma en biotech wereld 
expert in het begeleiden van bedrijven bij het aantrekken 
van investeerders. Ook Catalyze, een consultancy bedrijf dat 
gespecialiseerd is in subsidie- en �nancieringsadvies voor de 
biotechnologie en life sciences industrie, heeft besloten om 
op Pivot Park een kantoor te openen.’ Mol ontvangt bijna 
wekelijks bedrijven die op het terrein willen kijken. ‘Velen 
daarvan zijn tegelijk op zoek naar een vorm van �nanciering. 
Daarvoor hebben we, naast de aanwezigheid van bedrijven die 
hier hulp bij kunnen bieden, goede contacten met de Brabantse 
Ontwikkelings Maatschappij (BOM).’ 

High-end farma R&D infrastructuur
Pivot Park kenmerkt zich door de aanwezigheid van een 
unieke high-end farma R&D infrastructuur. De (ultra) High 
Throughput Screening robot vormt samen met de op het 
Screening Centre aanwezige open access apparatuur (oa 
FLIPR, Operetta en pipeteerrobots)  en de GMP pilot plants 
van ChemConnection (chemische productie van gram naar 
kilogram schaal) en BioConnection (�ll and �nish) en de 
laboratoria een combinatie waar op Pivot Park gevestigde 
startende en groeiende ondernemers optimaal van kunnen 
pro�teren om hun projecten tot een succes te maken.  
Samen met de mogelijkheden om het fysieke groeipotentieel 
in te vullen en de aanwezige Community is Pivot Park 
dé locatie voor innovatie en successen in de farma R&D 
industrie.

Mirjam Mol voor de nieuwe kantine die is gebouwd na de ontvlechting van MSD. 
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Eind vorig jaar werd Ampleon geboren 

toen de RF Power-divisie van NXP werd 

overgenomen door het Chinese staatsin-

vesteringsbedrijf China’s Jianguang Asset 

Management Co Ltd (JAC).  Ampleon 

heeft haar hoofdzetel in Nijmegen en telt 

wereldwijd 1250 medewerkers, verdeeld 

over 16 locaties.  Ampleon is groot in RF 

Power, maar weet met MRI en CO2 lasers 

in toenemende mate haar weg te vanden 

in de medische sector. Rob Hoeben, Vice 

President  Business Unit Manager Multi 

Market & RF Energy, vertelt over deze, voor 

Ampleon zeer aantrekkelijke groeimarkt.

Ampleon
Medische toepassingen MRI en CO2 laser is groeimarkt

‘De RF Power-activiteiten draaien om hoogfrequente LD-
MOS- en GaN-vermogentransistoren, ‘ vertelt Rob Hoeben 
die voorheen werkte bij Philips Semiconductors en NXP 
waarmee zijn  loopbaan zo’n beetje parallel loopt aan de ont-
staansgeschiedenis van Ampleon. ‘ Die worden voornamelijk 
ingezet in zendmasten voor mobiele telefoons, maar vinden 
ook hun toepassing in industriële, wetenschappelijke en medi-
sche applicaties, luchtvaart en defensie. Bovendien werkt Am-
pleon aan de adoptie van de transistoren voor een nieuwe ge-
neratie magnetrons (die meer homogeen verhitten) en voor 
defrosting apparatuur (waarbij ook het ontdooiingsproces 
meer homogeen verloopt). Maar RF technologie vindt ook 
haar weg in verschillende medische applicaties die uiteenlo-
pen van MRI en EPRI, tot electrochirurgische instrumenten en 
minimale invasieve endoscopische kankerbehandeling (RF 
verwijdering).  Daarin zijn twee ontwikkelingen merkbaar. 
Enerzijds het toenemend belang van RF based technologie 
voor operatieve verwijdering. Anderzijds de trend naar hoge 
(meer GHz) en krachtiger (> 100 W) RF frequenties om een 
betere controle en kortere behandeltijd te bereiken.’

MRI
RF als een vorm van elektrische energie is niet nieuw in de 
medische sector maar wordt al tientallen jaren gebruikt in 
imaging technieken die frequenties tussen een paar MHz tot 
zeker 500 MHz toepassen. Magnetic Resonance Imaging 
(MRI) is allereerst een medische imaging techniek toegepast 
in de radiologie.   MRI zorgt voor een groter contrast tussen de 
verschillende weke lichaamsdelen dan  Computed Tomograp-
hy (CT) waardoor het vooral in neurologische, musculoskele-
tal, cardiovasculaire en oncologische imaging goede diensten 
bewijst. 

CO2 Laser
CO2 lasers worden algemeen toegepast in de chirurgie. Het 
grote voordeel is dat RF energie door het lichaam kan dringen 
zonder hitte sensatie, hierdoor wordt de behandeling niet al-
leen pijnloos maar het draagt ook bij aan een snel herstel. De 
markt voor chirurgische instrumenten (RF ca 5 MHz), bedoeld 
voor snijden maar tegelijkertijd ook voor het stollen van bloe-
dingen, groeit snel. Toepassingen betreffen onder meer de verwij-
dering van kankergezwellen in de longen, nieren, borst, bot en 
lever, de behandeling van spataderen en van hartritmestoornissen.    

Er is eveneens een lange lijst van relatief nieuwe medische 
behandelingen die gebruik maken van RF energie, zoals:
• Zichtcorrectie  
• Leverkanker  
• Slaap apneu
• Snurken
• Cosmetische chirurgie
• Vergrote prostaat
• Te snelle hartslag
• Verstrakken van losse huid rond gewrichten 

Ampleon is gevestigd op het Novio Tech Park in Nijmegen

www.ampleon.com

En de overname door de Chinese investeerder, hoe kijkt Rob 
Hoeben daar tegen aan? ‘R&D neemt een steeds groter belang 
in binnen Ampleon, de Chinese investeerder heeft deze focus 
al toegejuicht. In de toekomst zullen we onze R&D samen-
werking met partners en universiteiten nog verder intensiveren 
ter wille van de innovatie van onze toekomstige technologie-
en. Daarnaast  biedt de overname door JAC een goede opening 
naar een expanderende Aziatische groeimarkt.’ Aldus besluit 
de enthousiaste Rob Hoeben.
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Jan Ruijters, General Manager van Alexion 

voor de Benelux, legt uit waarom Alexion’s 

focus ligt op R&D en hoe het bedrijf continu 

streeft naar innovatie in het domein van de 

zeldzame ziekten.

Baanbrekende innovatie nastreven
in uiterst zeldzame ziekten

aanreiken van levensveranderende voordelen voor de weinige 
patiënten die anders onderhevig zouden zijn aan ernstig lijden 
of sterven aan hun levensbedreigende zeldzame ziekte. Wij 
zijn de uitdaging aangegaan onderzoek te voeren in een risico-
vol domein waar geen enkel ander bedrijf zich aan heeft  
durven wagen. Dit domein onderscheidt zich doordat slechts  
1 patiënt op 50.000 hieraan lijdt. De ziekten die wij behan-
delen komen nog minder frequent voor. Twee van de uiterst 
zeldzame ziekten die wij behandelen hebben betrekking op 
complement inhibitie: paroxismale nachtelijke hemoglobinu-
rie (PNH), meestal beginnend rond de leeftijd van 30 jaar en 
waarbij meer dan een derde van de patiënten overlijdt binnen-
de vijf jaar, en atypisch hemolytisch-uremisch syndroom 
(aHUS), voor 40% van de patiënten dodelijk of resulterend  
in een eindstadium nierfalen. In het metabolesegment concen-
treren wij ons op de uiterst zeldzame ziekte lysosomale zure 
lipase de�ciëntie (LAL-D), waarbij de meerderheid van de 
kinderen sterft voorde leeftijd van 1 jaar, en hypofosfatasie 
(HPP), dodelijk voor 73% van de kinderen voor aanvang van 
hun 5e levensjaar. We blijven fors investeren in de ontwik-
keling van baanbrekende medische innovaties in de hoop  
tegemoet te komen aan de immense, nog niet vervulde medi-
sche noden van patiënten die niet beschikken over effectieve 
behandelingen. Het verwezenlijken van die doelstellingen  
impliceert dat wij een ongeëvenaarde therapeutische pijplijn 
ontwikkelen op vlak van zeldzame ziekten.

Wat houdt de uitdaging in  
om innovatie na te streven op het 
vlak van zeldzame ziekten?
Ruijters: Het ontwikkelen van een geneesmiddel brengt een 
zeker risico met zich mee, en nog meer wanneer sprake is van 
zeldzame ziekten. Toch is het een enorme uitdaging om te 
werken rond (uiterst)zeldzame ziekten. De kleine patiënten-
groepen betekenen dat het verzamelen van gegevens op zich 
reeds een unieke opgave is. Daarenboven kunnen we niet  

altijd de oorzaken vatten doordat deze aandoeningen zodanig 
complex zijn en uiterst zelden voorkomen. Die complexiteit 
en uitzonderlijkheid maken het niet makkelijk om innovatie 
teweeg te brengen. In vele gevallen kan men slechts beroep 
doen op een beperkte kennis van het betreffende ziekte  
domein, zelfs de medische gemeenschap blijft hierover regel-
matig in het ongewisse. Deze situatie noopt ons tot het uitvoe-
ren van historische studies om een beter zicht te krijgen op het 
ziekteverloop. Daaropvolgend, en soms ook tegelijkertijd met 
het historisch onderzoek, moet het klinisch onderzoek reeds 
ontwikkeld worden, waarbij in de meeste situaties geen klini-
sche eindpunten vastgelegd kunnen worden. We werken  
samen met belangrijke medische experts, academici en regel-
gevers om te achterhalen wat de meest signi�cante eindpunten 
zijn voor de ontwikkeling van studies die de klinische voorde-
len voor de patiënten adequaat weerspiegelen. Tot slot is  
het een enorme uitdaging om patiënten te rekruteren voor  
klinische studies doordat men slechts beschikt over een kleine 
patiëntengroep. Bovendien is het geen sinecure een accurate 
diagnose te stellen voor dergelijke ziekten die relatief onbe-
kend zijn en vaak voorgesteld worden als een andere, vaker 
voorkomende aandoening. Dit alles toont aan waarom het van 
uitermate groot belang is blijvend in te zetten op het verbete-
ren van de geringe bekendheid van uiterst zeldzame ziekten, 
ook nadat de behandeling goedgekeurd is. Deze pogingen dra-
gen bij tot het aanscherpen van de diagnose en de verbetering 
van het ziektemanagement. Om die reden zet Alexion voort-
durend in op educatie en diagnostische initiatieven. Zo wor-
den artsen zowel onderricht over de signalen en symptomen 
als over de destructieve gevolgen en het traject dat gevolgd 
moet worden om de zorg te optimaliseren. Zo kunnen zij pati-
enten met een hoger risico op een zeldzame ziekte te identi�-
ceren. We investeren eveneens in wereldwijde registers zo-
doende het inzicht over een uiterst zeldzame ziekte te 
bevorderen in de loop der jaren.

Waaruit blijkt Alexion’s focus op R&D 
en strategie?
Ruijters: Een zeldzame ziekte betekent niet dat getroffen  
patiënten geen recht hebben op levensveranderende en inno-
vatieve behandelingen. Ons R&D-team werkt onophoudelijk 
met als doel baanbrekende behandelingen te ontwikkelen voor 
patiënten, getroffen door zeldzame ziekten, voor wie er geen 
uitzicht op behandeling bestaat. Baanbrekend betekent voor 
ons behandelingen die levensingrijpende voordelen voor de 
patiënt opleveren en niet enkel incrementeel en bescheiden 
van aard zijn. We baseren onze keuze van ziekte waarop inge-
zet zal worden op de wetenschappelijke expertise die wij ter 
beschikking hebben en of de mogelijkheid bestaat sterke  
partnerships uit te bouwen die wetenschappelijke innovatie 
kunnen voortbrengen. Onze R&D-programma’s zijn afgestemd 
op de ziektebeelden die we goed beheersen, reken hierbij 
complement-gemedieerde ziekten en stofwisselingsziekten. 
Maar vergis u niet, over het algemeen zijn wij neutraal op het 
vlak van ziektegebieden. Wij zijn bereid de risico’s te aanvaar-
den wanneer wij overtuigd zijn dat de mogelijkheid bestaat 
om een baanbrekende therapie voor patiënten aan te reiken, 
ongeacht de geringe omvang van de patiëntenpopulatie. Deze 
zienswijze komt goed tot uiting in onze pijplijn, die omvat 
namelijk 10 klinische en 30 preklinische programma’s.  
We trachten evenzeer innovatief om te springen met onze  
onderzoeksmethoden. Vorig jaar bijvoorbeeld openden wij  
Alexion’s eerste Europese R&D-center in Parijs. We koesteren 
de hoop dat dit zal dienst doen als een referentie-onderzoeks-
centrum voor (uiterst) zeldzame ziekten in Europa.

Waarom is innovatie noodzakelijk bij 
(uiterst) zeldzame ziekten?
Ruijters: Zeldzame ziekten de�nieert men als voorkomend bij 
1 op 2.000 personen in de Europese Unie. Ongeveer 30 mil-
joen mensen lijden aan een zeldzame ziekte in Europa. In 75% 
van de gevallen zijn kinderen het slachtoffer van een zeldzame 
ziekte en 30% van hen overlijdt voor de leeftijd van 5 jaar. Er 
is een behandeling voorhanden voor slechts 5% van de 6.000 
tot 8.000 geïdenti�ceerde zeldzame ziekten. Bovendien zijn 
de meeste levensbedreigend of hebben zij een sterk invali-
derend effect. Het hoeft dan ook niet te verbazen dat de  
medische vereisten van patiënten die leven met een dergelijke 
aandoening immens zijn. De “Orphan Drug Act” die in 1983 
goedgekeurd werd in de VS was de aanhef tot het besef dat 
meer nodig was om innovatie voor deze patiëntengroep moge-
lijk te maken. De Europese verordening inzake wees  
geneesmiddelen werd op zijn beurt geïntroduceerd op het  
einde van 1999. Deze en aanverwante verordeningen hadden 
als doel bedrijven aan te zetten om therapeutische innovaties 
te ontwikkelen voor patiënten met een zeldzame ziekte.

Waarom focust Alexion zich op  
zeldzame ziekten?
Ruijters: Sinds de oprichting in 1992, heeft Alexion er altijd 
naar gestreefd het meest medisch innovatieve te ontdekken, 
ontwikkelen en op de markt te brengen. Ons �nale doel is het V
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De grootste logistieke  dienstverlener ter 

wereld koppelen aan een specialistische 

sector waarin de levertijden, betrouwbaar-

heid en zorg extra belangrijk zijn, vraagt om 

een bijzondere benadering. Daarom ge-

bruikt DHL voor life sciences een ‘global 

tranport control tower’ en zijn ze gespeciali-

seerd in postponement en serialisatie voor 

de biopharma industrie. Goed voor een 

vijfde van de totale omzet wereldwijd is life 

sciences & healthcare zelfs een key sector 

voor het bedrijf met geel en rood als huis-

kleur. 

DHL
Life sciences & health care als core business

Postponement
Wanneer Brewel moet uitleggen waar DHL in Nijmegen sterk 
in is, komt hij automatisch uit bij het paradepaardje van deze 
vestiging, namelijk postponement. ‘Het ideale model voor 
veel bedrijven is dat op de laatst controleerbare locatie pas 
wordt bepaald voor welk land je een product speci�ceert, zo-
dat je weinig risico loopt met de voorraad. Daarbij gaat het in 
de life sciences vaak om producten met een beperkte houd-
baarheid in een beperkte hoeveelheid, de zogenaamde ‘orphan 
drugs’. Wij ontvangen de afgevulde producten in bulk in de 
primaire verpakking en zorgen voor de juiste etiketten, bijslui-
ters en kunnen ze ook serialiseren overeenkomstig de regels 
die gelden binnen de verschillende landen.’

Op deze manier bedient DHL vanuit de site in Nijmegen meer 
dan 160 landen. Daarbij gaat het meestal niet om grote pro-
ductieuruns volgens specialist Brewel, maar wel om heel veel 
verschillende routes en de daarbij horende uitdagingen. ‘Je 
kunt je natuurlijk voorstellen dat het veel gemakkelijker is iets 
vanuit Nijmgen naar Brussel te versturen dan naar een zieken-
huis in Chili waar het pakketje bij een bepaalde arts op een be-
paalde tijd moet zijn. Wij regelen het hele proces inclusief de 
douane-documentatie en de a�evering bij de juiste persoon.’ 
Om snel en adequaat te kunnen reageren heeft DHL daarvoor 
verschillende route designs die van tevoren vastliggen en ma-
ken ze nooit gebruik van meer dan drie transit hubs om de 
handling te beperken. ‘Bovendien volgt de control tower de 
zending 24 uur per dag.’ 

Kritisch
Omdat veel medicijnen die DHL vanuit Nijmegen vervoert, 
bedoeld zijn voor specialistische behandeltrajecten betrekken 
veel klanten de dienstverlener al in een vroeg stadium bij de 
verzending. ‘Soms zelfs al daarvoor, want we hebben ook een 
speciale oplossing voor het managen: early acces program-
ma’s waarbij we de medicijnen al krijgen tussen de clinical 
trials en het uitleveren van het commerciële product in. Slaan 
bijvoorbeeld de testen van een medicijn in de proeffase aan 
dan is het voor de klant belangrijk ook in de tussenfase over 
het product te kunnen beschikken.’ 

Omdat veel medicijnen die DHL opslaat en distribueert speci-
�ek bestemd zijn voor zeldzame ziektes, is de logistieke ver-
voerder vaak nauw betrokken bij het hele proces van manufac-
turing. ‘Zo kan het voorkomen dat we in een temperatuur van 
minus tachtig graden Celcius batches ontvangen die we naar 
afvulsites versturen, waarna de medicijnen in bulk terugko-
men om gedistribueerd te worden. Nijmegen ligt wat dat be-
treft heel centraal met luchthavens als Keulen, Bonn, Schiphol 
en Brussel dichtbij. Het gaat met andere woorden vooral om 
de ‘capabilities’ die je hebt zoals speciaal vervoer en opslag 
onder bepaalde temperatuur- en luchtvochtigheidcondities.’ 

Account & product development manager Don Brewel heeft 
zich in de dertien jaar dat hij bij DHL werkt alleen nog maar 
verder gespecialiseerd in een sector die om een hele eigen be-
nadering vraagt. ‘Ik merk wel dat we naam hebben gemaakt 
in de sector bij veel bedrijven, maar merk nog steeds dat veel 
mensen bij de naam DHL alleen nog denken aan de pakket-
dienst. 

Control Tower 
Wat vooral belangrijk is voor Brewel is dat in die dertien jaar 
binnen DHL op strategisch niveau veel is veranderd. ‘Zo is 
anderhalf jaar geleden besloten life sciences tot een ‘global 
verticle’ te maken. Dat houdt in dat van top tot bottom alles 
en iedereen die zich met deze sector bezighoudt, is gekoppeld. 
Dat maakt het extra gemakkelijk met elkaar te communiceren. 
Je komt op meerdere locaties op de wereld steeds dezelfde 
mensen tegen en dat bevordert de snelheid en de betrouwbaar-
heid. Alles in onze reportagelijn is bezig met hetzelfde.’

DHL biedt met andere woorden wereldwijd gestandaardi-
seerde oplossingen die ook nog eens exact op elkaar zijn af-
gestemd. ‘Het voordeel van die benadering is dat juist deze 
sector binnen DHL de afgelopen anderhalf jaar echt sterk is 
gegroeid. Ook hier in Nijmegen waar we klanten uit de hele 
wereld bedienen. Voor hen verzorgen we indien nodig zelfs 
het verpakken, labellen, assembleren of serialiseren van medi-
cijnen. Daarvoor heeft onze locatie sinds 1997 al een GMP-li-
centie. We mogen de manufacturing van farmaceutische pro-
ducten verzorgen.’ 

Leading in postponement
Waarom Nijmegen zich juist pro�leert als een logistiekdienstverlener, die is 
gespecialiseerd in Biotech komt omdat het DHL-model hiervoor in de eigen 
vestiging in Nederland is ontwikkeld. ‘Dat betekent dat we wereldwijd leading 
zijn op dat gebied.  Daarna is onze werkwijze door andere DHL-vestigingen  
in andere landen overgenomen.’ Het DHL model binnen de life science & 
healthcare sector werkt met specialistische oplossingen per sub-sector, zo  
hebben we per geogra�sch gebied en productgroep verschillende oplossingen 
van regionaal tot wereldwijd en medical device tot biotech. 

Kijk voor meer informatie op www.dhl.nl.
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Brecon is een bekende naam als het gaat 

om het bouwen van cleanrooms. Al meer 

dan 25 jaar doet het Brabantse bedrijf dit 

voor ASML in Veldhoven. Dus met name in 

de semiconductormarkt. Enkele jaren gele-

den bedacht directeur Geerd Jansen dat 

hun expertise ook bruikbaar was binnen 

markten als food, farmacie en biotech. Met 

succes, want het aantal klanten buiten het 

ASML-circuit groeit. Bij die veranderingen 

past een complete hergroepering van alle 

diensten.

Brecon Cleanroom Systems bouwt verder

Een bezoek brengen aan Brecon in Etten-Leur is kennisma-
ken met de bekende Brabantse gastvrijheid. Het duurt niet 
lang voordat Geerd Jansen vol passie vertelt over alle mooie 
projecten die in het afgelopen jaar zijn gerealiseerd. Ook was 
Brecon zichtbaar aanwezig op de WOTS in Utrecht en presen-
teerde zich als partner van het speciale concept PP4C, ofwel 
de samenwerking Professional Partners For Cleanrooms. Dit 
om steeds meer bedrijven in verschillende sectoren kennis te 
laten maken met hun kennis en die van hun partners op het 
gebeid van laboratorium- en cleanroom bouw. ‘Het is een hele 
brede markt. Zo ben ik bijvoorbeeld in gesprek met een bedrijf 
dat  titanium kunstheupen maakt met behulp van 3D-printers, 
maar hebben we ook  onlangs cleanrooms gebouwd bij Nutri-
cia voor speciale babyvoeding. In beide gevallen betreft het 
overigens GMP geklasseerde cleanrooms.’ 

Ghana
Ondanks de enorm groeiende vraag naar cleanrooms, duren 
volgens Jansen sommige zaken wat langer dan verwacht. Een 
goed voorbeeld is de realisatie van de O.K.-kliniek in Ghana 
waar Brecon begin dit jaar mee startte. ‘Het project is zeker 
niet van de baan, maar er is wat tegenslag geweest voor de  
directie en eigenaren van het kleine ziekenhuis. De stroom-
voorzieningen zijn dermate slecht geweest dit jaar, dat de  
generator van het ziekenhuis ontzettend veel uren heeft moeten 
draaien. Dat kostte niet alleen veel brandstof, maar zorgde ook 

voor een uiteindelijke uitval van de aanwezige noodstroom-
voorziening. Er bleef niets anders over dan te investeren in 
een nieuwe, moderne generator, wat de investeringsmiddelen 
voor het bouwen van de kleine kliniek ten behoeve van de 
O.K.-ruimte in de weg stond! Men heeft uiteindelijk een be-
perkt budget en dat zijn dan de consequenties. Wij kunnen ons 
dat wat moeilijk voorstellen in ons land, waar we al klagen als 
de stroom een uur uitvalt.” 

Afgezien van zo’n tegenvaller is er nog steeds sprake van een 
zeer positieve ontwikkeling bij Brecon. De resultaten van dit 
bedrijf mogen gezien worden in de laatste jaren. ‘Ik heb het 
dan niet alleen over de bevredigende �nanciële resultaten 
maar vooral over de groeiresultaten van het bedrijf, zowel in-
tern als extern. Echt trots zijn we op het onlangs verkrijgen 
van de opdracht de apotheek te mogen bouwen van de Haag-
sche Ziekenhuizen. Een project van ca. 1300 m2, verdeeld 
over twee etages en voorzien van vier VHP sluizen, zeventien 
doorgeefkabinetten en vele andere bouwkundige uitdagingen. 
Een opdracht die we van onze PP4C partner Kuijpers in ont-
vangst mochten nemen. 

Brecon Group
Uit de vele verhalen van directeur Jansen blijkt dat hij niet stil 
zit. Brecon verandert en dat is ook terug te zien in de nieuwe 
huisstijl die duidelijk maakt dat alle activiteiten gebundeld 
gaan worden onder de Brecon Group. Een hele transformatie 
waarbij er aparte divisies voor Cleanroom systems, bouw en 
onderhoud, reiniging, lease, disposables, lab- en cleanroom 
meubels en internationale activiteiten ontstaan.  Veel nieuwe 
activiteiten dus. ‘Een bedrijf dient zich steeds aan te passen 
aan de marktomstandigheden en onophoudelijk op zoek te 
zijn naar nieuwe kansen. De drive ook nieuwe kansen te ‘cre-
eren’ en niet af te wachten wat de markt ‘brengt’, is mogelijk  

bovengemiddeld ontwikkeld bij Brecon. Dat betekent dat we 
zeker nog niet klaar zijn met verdere ontwikkelingen. Inmid-
dels leveren we meubels voor laboratoria en cleanrooms als 
ook disposables en reinigingsmaterieel. Reinigen bij opleve-
ring, periodieke reiniging en reiniging bij calamiteiten bieden 
wij aan via onze partner WERO in Eindhoven. Daarnaast pra-
ten we met steeds meer opdrachtgevers over het onderhoud 
van de ruimtes welke we bouwen. Deze activiteiten zullen we 
vanaf begin 2017 gaan presenteren met een eigen gezicht en 
daar hoort dus een mooi logo bij. Een logo dat duidelijk maakt 
dat het geen bijproduct is wat we leveren, maar een volwas-
sen assortiment aan mogelijkheden binnen elke discipline. Het 
logo straalt uit dat we als één ondernemersgroep een totaal-
aanbod kunnen bieden. Ik geloof dat we daarin geslaagd zijn. 
Overigens ook het initiatief de Brecon Academy op te starten 
wordt warm verwelkomd in de markt. Men wil graag een “all-
in-one!” concept als men start met cleanroom technologie.’ 
Onder Academy past volgens Jansen op het bedrijf toegespitste 
voorlichting waarbij o.a. de gedragscode en het reinigingsregime 
aan de orde komen. ‘Het is een stap een cleanroom te bóuwen, 
maar de werking staat en valt met de manier waarop er in een 
cleanroom wordt gewerkt. Om nog maar niet te spreken van 
keuring, periodiek onderhoud en validatie.’ 

BOUW EN ONDERHOUDCLEANROOM SYSTEMS

CLEAN FURNITURE

CLEANROOM REINIGING

C L E A N R O O M  L E A S E DISPOSABLES

CLEANROOM ACADEMY

Internationaal
Kijkend naar het internationale traject dat Brecon wil ingaan, 
vertelt Jansen dat ze in gesprek zijn met enkele lokale PP4C 
partners, zoals Bolidt, Mennens Cleanroom Cranes en Deerns 
om PP4C International op te bouwen. ‘Voor de HVAC zijn 
we in een vergevorderd stadium met de bekende Stulz Group 
uit Hamburg in Duitsland. Eén van de wereldmarktleiders in 
het klimatiseren van industriële ruimtes en in zeventien lan-
den actief met eigen kantoren. Daarnaast beschikt de groep 
over 140 partners in landen waar ze zelf niet gevestigd zijn. 
Gezamenlijk met Stulz werken we aan een modulair concept, 
waardoor we globaal cleanrooms kunnen aanbieden met de-
zelfde componenten, zowel bouwkundig als technisch. Met 
goede scholing en supervisie is het dan mogelijk kwaliteit te 
leveren vanuit Nederland.’ 

Het is wel duidelijk: Brecon bouwt verder in Nederland, heeft 
internationale aspiraties en blijft volop in beweging. In een 
volgend gesprek zal Geerd Jansen alles uitleggen over het 
nieuwe Brecon Cassette System. Een wand- en plafondsys-
teem voor de GMP-markt met prachtige mogelijkheden. 
Wordt dus vervolgd……

BOUW EN ONDERHOUDCLEANROOM SYSTEMS

CLEAN FURNITURE

CLEANROOM REINIGING

C L E A N R O O M  L E A S E DISPOSABLES

CLEANROOM ACADEMY
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De felle kleuren op de Novio Tech Campus 

in Nijmegen lijken model te staan voor de 

dynamiek die hoort bij Avivia. Het bedrijf dat 

een vliegende start heeft gemaakt door  

de uitbreiding met drie farmaceuti-

sche partners die net als oprichter Hans  

Platteeuw bij Synthon hebben gewerkt. 

Menno Wiltink is één van hen en vertelt dat 

trajecten als de ontwikkeling van farma-

ceutische toedieningsvormen, biorelevante 

dissolution-testing en excipient-characteri-

zation voor hen gesneden koek zijn. 

‘Out of the box’ denken bij Avivia
Creatieve oplossingen door om patenten heen te werken

Elk project betekent voor hem een nieuwe uitdaging en zijn 
ogen glimmen wanneer hij vertelt over het farmaceutische 
laboratorium dat met state of the art apparatuur is ingericht. 
‘Dit stelt ons in staat dat we voor klanten maar ook voor ons-
zelf farmaceutische producten ontwikkelen. Dat kan meteen 
vanaf het begin al, omdat Hans in de tien jaar nadat hij Avivia 
had opgericht al een �inke klantenkring had opgebouwd. Ana-
lytisch en farmaceutisch ontwikkelwerk moest hij tot op dat 
moment uitbesteden. Dat doen we nu allemaal in eigen huis.’ 

Twintig jaar ervaring
Doordat de drie nieuwe partners van Avivia allemaal vijftien 
tot twintig jaar ervaring hebben als analytisch chemicus of 
farmaceutisch productontwikkelaar is er veel expertise voor 
de ontwikkeling van generieke medicijnen, maar deze kennis 
is volgens Menno Wiltink ook zeer bruikbaar voor de ontwik-
keling van toedieningsvormen voor nieuwe medicijnen. ‘De 
focus ligt bij de ontwikkeling van generieke medicijnen meer 
op de farmaceutische formulering en het omzeilen van be-
staande patenten. Het vraagt veel creativiteit om om patenten 
heen te werken en tevens nieuwe te bedenken. Daarvoor moet 
je een medicijn heel goed karakteriseren en onderzoeken, we-
ten hoe en waar het werkt en wat de speci�eke eigenschappen 
en interacties van en met de verschillende bestanddelen zijn. 
Dat vereist een nauwe samenwerking tussen bijvoorbeeld de 
specialisten van de analytische en de farmaceutische afdelin-
gen. ‘Die speci�eke kennis en ervaring, om in kleine ef�ciënte 
multidisciplinaire teams te werken, passen we nu ook toe bij 
nieuwe medicijnen. Een goed voorbeeld is een probleem met 
de stabiliteit van een tablet dat we hebben opgelost. Door de 
bestanddelen te karakteriseren en de reactiviteit te onderzoe-

ken konden we achterhalen welke chemische processen bin-
nen die tablet voor een verminderde werking zorgden. Dat 
waren degradatieproducten waarvan de chemici dachten dat ze 
eigenlijk niet konden worden gevormd. Dat is het mooie van 
ons vak, constateren dat iets gebeurt wat theoretisch niet kan, 
en dan met die wetenschap met een oplossing komen waar dan 
weer een patent uit voortkomt.’ 

‘Het sparren met collega’s is nu uitgebreid met andere be-
drijven op de Novio Tech Campus als PharmaCytics of met 
bedrijven die elders in Europa gevestigd zijn. Dat maakt het 
dynamisch en je kunt elkaar aanvullen en versterken. Vaak re-
aliseer je in contact met klanten pas hoeveel kennis we hebben 
over het hele proces dat bij de ontwikkeling van een product 
komt kijken. Wij kunnen daardoor het hele traject van idee tot 
GMP-productie verzorgen.’ 

Verzoeknummers
Vragen voor Avivia komen bijvoorbeeld van medisch specia-
listen of bedrijven die een bestaand medicijn gebruiken voor 
een andere medische indicatie maar waarvoor aanpassingen 
gewenst zijn. ‘Zo kan het zijn dat ze een tablet willen die in 

de mond uiteenvalt in plaats van een injectie of dat we met 
onze innovatieve technieken een nieuwe patenteerbare toe-
dieningsvorm ontwikkelen. Een andere mogelijkheid is dat 
we de vrijgifte van een medicijn in het lichaam aanpassen 
zodat er minder bijwerkingen optreden of dat de effectiviteit 
wordt verbeterd. Ook helpen we spin-offs van universiteiten 
een nieuw idee door te ontwikkelen tot een echt medicijn. Als 
onderneming tonen we onze maatschappelijke verantwoorde-
lijkheid door onder meer samen met een universiteit een com-
binatietablet te ontwikkelen voor de zeldzame tropische ziekte 
buruli ulcer, een zusje van lepra. Omdat de lepra-stichting hier 
geen geld voor beschikbaar kan maken, proberen we daar sub-
sidie voor te krijgen om deze tablet op de markt te brengen.’

Dit soort samenwerkingen met andere bedrijven of universi-
teiten is waar Avivia uitdrukkelijk voor open staat; synergeti-
sche partnerships kunnen het ontwikkelproces van medicijnen 
aanzienlijk versnellen waardoor deze de patiënt eerder kunnen 
bereiken. ‘Wij leren elke dag nog bij en kunnen onze kennis 
nu gebruiken om anderen te helpen, omdat wij de problemen 
(her)kennen waar veel farma-bedrijven tegenaan gaan lopen.’  

Eigen karakterisatieplatform excipients
Een onderdeel waar Avivia sterk in is is het onderzoek naar excipients oftewel hulpstoffen. Een specialisme dat is ont-
staan na problemen met de batch to batch variatie en reactiviteit van excipients. ‘De vrijgifte van een tablet met een 
cellulosederivaat veranderde plotseling nadat we een andere batch van de excipient gebruikten. Op papier verschilden 
de twee batches niet, maar blijkbaar waren er toch onbekende eigenschappen die cruciaal bleken te zijn. Voor die exci-
pient hebben we in drie opeenvolgende jaren een scala aan speci�eke analytische methodes ontwikkeld en vele batches 
gekarakteriseerd. Er was weinig informatie over in de literatuur en van de informatie die er beschikbaar was, hebben we 
kunnen aantonen dat die niet klopt. Het onderzoek heeft ons geleerd waarom die ene batch dat pro�el gaf en die andere 
een ander. Kennis die ons nu helpt om bijvoorbeeld heel speci�eke vrijgiftepro�elen te realiseren. Een ander voorbeeld 
is de reactiviteit van cellulose: een heel simpel tabletje gaf na twee weken een afname in het gehalte van de actieve stof 
zonder dat er veel afbraakproducten ontstonden. Om dat probleem op te lossen, hebben we onze eerder opgedane kennis 
gebruikt en zo hebben we langzamerhand een uniek karakterisatieplatform met een database voor excipients ontwikkeld. 
Ook kunnen we  ‘impurities’ bepalen; hoeveel peroxide of formaldehyde zit er bijvoorbeeld in lactose? We kunnen nu al 
veel excipients onderzoeken waar we unieke meetmethoden voor gebruiken, maar we blijven onze expertise uitbreiden, 
vaak op verzoek van klanten. Excipient karakterisatie is een hot topic als je het hebt over ‘quality by design’. Daarvoor 
moet je aan kunnen tonen welke impact de variatie van een excipient heeft op jouw medicijn. Dat is vooral belangrijk in 
het kader van de veiligheid.’  Kijk voor meer informatie op www.avivia.nl. 
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BioConnection ontvangt kwaliteitscertificaat Mibiton

ChemConnection 
zet enorme stap 
om wereldwijd 

hoofdrol te nemen 
in productie 

nanomedicijnen

BioConnection heeft het tweejaarlijkse kwaliteits-

certificaat van Mibiton overhandigd gekregen. 

Dit certificaat wordt uitgereikt aan een bedrijf 

dat financiering van Mibiton heeft ontvangen en 

zich bijzonder verdienstelijk heeft gemaakt in het 

Nederlandse Life Sciences veld.

BioConnection (www.bioconnection.eu) is een ‘Contract  
Manufacturing Organization’ die jonge innovatieve 

farmaciebedrijven ondersteunt bij de ontwikkeling van hun 
geneesmiddelen. De onderneming is gevestigd te Oss en heeft 
moderne faciliteiten, waar nieuwe geneesmiddelen onder 
gecerti�ceerde omstandigheden worden geproduceerd. 

BioConnection heeft zich gedurende de transities van Organon, 
via Schering Plough naar MSD tijdens de economische crisis 
ontwikkeld tot een zeer succesvol bedrijf. Het zijn vooral de 
volhardendheid en de enorme drive van het management die 
hebben geleid tot de toekenning van het kwaliteitscerti�caat.

ChemConnection, een van de bedrijven 
op het Osse Pivot Park, heeft dankzij de 
recente succesvolle GMP-productie van 
een complex nanomedicijn en investe-
ringen in haar productiefaciliteit en ana-
lytische mogelijkheden een enorme stap 
voorwaarts gezet om wereldwijd gezien 
het leidende centrum voor de productie 
van nano-medicijnen te worden.

“De recente investeringen hebben een 
boost gegeven aan de vooruitgang van 
nano-medicijnen,” aldus Gerjan Kem-
perman, CEO bij ChemConnection. 
“Daarnaast hebben wij een GMP-pro-
ductie van CriPec® docetaxel, een 
complex nanomedicijn tbv de behande-
ling van kanker, voor onze klant Cristal 
Therapeutics uitgevoerd. De succesvolle 
uitvoer van het proces, de analytische 
ontwikkeling en GMP-productie tonen 
onze expertise binnen de ver�jnde ont-
wikkeling en productie van nanomedi-
cijnen.”

Nanomedicijnen zijn geneesmiddelen 
gemaakt van zeer kleine deeltjes. De 
gecontroleerde afgifte, soms op zeer 
speci�eke plaatsen in het lichaam, is de 
grote kracht van nanogeneesmiddelen. 
De nanobolletjes kunnen allerlei soor-
ten werkzaam bestanddeel bevatten: 
chemische stoffen, eiwitten of genetisch 
materiaal. Daarnaast kan het oppervlak 
van de nanobolletjes aangepast worden 
waarmee een bepaalde snelheid van af-
gifte of bepaalde doelorganen worden 
bereikt.

Het door ChemConnection geprodu-
ceerde middel wordt toegepast binnen 
de klinische onderzoeksfase voor pati-
enten met solide kanker, ofwel kanker 
binnen een speci�ek orgaan.
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Bilthoven Biologicals. Enerzijds low profile. 

Een onopvallend hoofdkantoor vooraan 

op ‘het terrein van het RIVM’. Maar achter 

die simpele gevel gaat één van de groot-

ste successtory’s van Biotech Nederland 

schuil. En dat ‘grote’ RIVM huurt sinds 2014 

haar gebouwen van Bilthoven Biologicals. 

Want Bilthoven Biologicals kocht in dat jaar 

het gehele ‘Antonie van Leeuwenhoek’ ter-

rein en zal hier de komende jaren Utrecht 

Science Park/Bilthoven realiseren. Dr. Roe-

land van Dam, Chief Executive Officer van 

Bilthoven Biologicals B.V. en ir. Jef de Cler-

cq, Chief Executive Officer van Poonawalla 

Science Park B.V. aan het woord.

Bilthoven Biologicals
Eigenaar van Utrecht Science Park/Bilthoven

Op 10 mei jl ondertekenden Bilthoven Biologicals, de ge-
meente De Bilt, Provincie Utrecht en Stichting Utrecht Sci-
ence Park een intentieverklaring om samen te werken op het 
gebied van Life Sciences & Health. Het RIVM (Rijksinstituut 
voor Volksgezondheid en Milieu) vertrekt de komende jaren 
naar het Utrecht Science Park/Uithof. Bilthoven Biologicals 
zal het park in Bilthoven verder uitbreiden met onderzoek, 
productontwikkeling en productieactiviteiten. De animo is nu 
al overweldigend. Wat is het succes achter deze organisatie?

150 miljoen poliovaccins
Zo’n kleine 4 jaar geleden heette Bilthoven Biologicals nog 
het Nederlands Vaccin Instituut en was het een zwaar verlies-
gevende overheidsorganisatie. In 2012 werd het Instituut ge-
privatiseerd om vervolgens gekocht te worden door de Indiase 
Cyrus Poonawalla Groep. Geen onbekende, want de handel-
scontacten met de Poonawalla Groep dateren al uit de jaren 
’70. De groep is tevens eigenaar van het Serum Institute of 
India, in volume een van de grootste vaccinproducenten ter 
wereld. “Speci�ek in volume, want 10% van het volume in 
de Westerse wereld is 90% van het geld, maar dat geldt an-
dersom ook”, aldus Roeland van Dam. En zo wordt een be-
drijf in Bilthoven leverancier van meer dan 100 miljoen doses 
poliovaccins op jaarbasis en levert het daarmee ongeveer de 
helft van de vaccins die nodig zijn om het GPEI programma 
tot 2018 te realiseren. Het GPEI ‘Global Eradication Initia-
tive’ is een samenwerking tussen UNICEF, de WHO, Rotary 

International en het Amerikaanse Center for Disease Control 
and Prevention (CDC) en heeft als doel een poliovrije wereld. 
Bilthoven  Biologicals speelt (bijna onopgemerkt) wereldwijd 
een zeer belangrijke rol en onderhoudt  intensieve contacten 
met organisaties als de WHO, UNICEF en de Bill & Melin-
da Gates Foundation. Maar dat niet alleen. Ook in Nederland 
levert Bilthoven Biologicals nog de nodige producten. Zo 
worden jaarlijks 200.000 kinderen met Bilthoven Biologicals 
DTP vaccin gevaccineerd en vele reizigers gaan beschermd op 
reis dankzij Bilthovense producten. Wat ook bij velen onbe-
kend is, is dat in Bilthoven de productie plaatsvindt van BCG 
(bacille Calmette-Guerin),  dat wordt ingezet als blaasspoe-
ling bij patiënten met niet-spierinvasieve blaaskanker waar de 
tumor is verwijderd. 

65 gebouwen
Bilthoven Biologicals is gevestigd in elf verschillende  
gebouwen op het Utrecht Science Park/ Bilthoven . Het RIVM 
neemt nog meer dan de helft van de in totaal 65 gebouwen op 
het terrein in beslag. Verder zijn hier onder meer gevestigd: 
• Cipla
• Cogem
• Institute voor Translational Vaccinology (Intravacc)
• Micreos
• Planbureau voor de Leefomgeving (PBL)
• Projectdirectie Antonie van Leeuwenhoekterrein (PD-ALt)
•  Stichting Antonie van Leeuwenhoek-terrein (Stichting-Alt 

beheert de milieuvergunning op het Science Park)

Samenwerken
Het Utrecht Science Park/De Uithof en Bilthoven willen gaan 
samenwerken op het gebied van marketing en acquisitie vol-
gens een satelliet-model met twee locaties: Utrecht Science 
Park/De Uithof als centrale locatie in Utrecht en een twee-
de locatie in Bilthoven, Utrecht Science Park/Bilthoven ge-
noemd. Beide locaties richten zich op Life Sciences & Health 
maar hebben een andere insteek. Op het Utrecht Science Park/
De Uithof ligt de nadruk op zorg, onderwijs, onderzoek en 
ontwikkeling van ondernemerschap, terwijl Utrecht Science 
Park/Bilthoven zich concentreert op productontwikkeling, 
productverbetering en productie. ‘Door gezamenlijk op te 
trekken in marketing en acquisitie, versterken beide locaties 
hun pro�el en worden daarmee aantrekkelijker voor bedrijven 
en investeerders, ‘zegt Jef de Clercq. “De intentie is om later 
dit jaar een formele samenwerkingsovereenkomst te onder-
tekenen waarin de samenwerking op deze onderdelen verder 
is uitgewerkt.”
Ondertussen zijn al enkele belangrijke stappen genomen, 
waaronder de splitsing van activiteiten in de productie van 
vaccins (geleid door Roeland van Dam) en in de uitbating en 
ontwikkeling van het Science Park (geleid door Jef de Cler-
cq). “Er is geen vierkante meter leegstand meer op ons terrein 
(225.202 m2) waar zich kantoren, laboratoria, productie- 
faciliteiten, opslag, facilitaire gebouwen, een energiecentrale 
en overige gebouwen bevinden. Er wordt steeds meer geza-
menlijk opgetrokken en onderling gebruik gemaakt van de  
faciliteiten. Zo ontwikkelen we ons steeds meer naar een  
Science Park waar kruisbestuiving een belangrijke rol speelt. 
We groeien en bloeien als nooit tevoren. Niet alleen is Bilt-
hoven Biologicals met momenteel 400 medewerkers (het 
dubbele vergeleken met twee jaar geleden), een belangrijke 
werkgever in Bilthoven, ook het Science Park creëert nu en in 
de toekomst een enorme werkgelegenheid. Onze partners zijn 
daar blij mee, en wij ook: we gaan door op dit gouden pad!” 

Who is who?
Roeland van Dam werkt sinds 2003 bij de voorloper 
van Bilthoven Biologicals, het Nederlands Vaccin In-
stituut. Na een carrière als onder meer CEO bij Pep-
scan kwam hij binnen als Manager Marketing & Busi-
ness Development. Roeland is sinds 2011 CEO van 
Bilthoven Biologicals.
Jef de Clercq is sinds 2004 werkzaam bij het Neder-
lands Vaccin Instituut als consultant. Voorheen was 
hij gedurende meer dan 10 jaar Engineering Director 
worldwide bij GSK Bio (Glaxo Smith Kline). In die 
hoedanigheid was hij verantwoordelijk voor de reali-
satie van meer dan 10 (nieuwe) vaccinfabrieken over 
de gehele wereld.

Dr. Roeland van Dam, Chief Executive Of�cer van Bilthoven Biologi-

cals B.V. en ir. Jef de Clercq, Chief Executive Of�cer van Poonawalla 

Science Park B.V. aan het woord.
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Stijgende curves: het kenmerkt de omzet 

en winst van Pharming voor dit jaar. In de 

eerste negen maanden steeg de omzet 

naar 8,7 miljoen euro (8,5 miljoen euro 

2015), terwijl de brutowinst met 15 procent 

toenam naar 5,5 miljoen euro. How come? 

Pharming mag de commerciële rechten 

van het middel Ruconest in Noord-Ameri-

ka terugkopen van Valeant en er kwam 

groen licht voor een kapitaalvergroting om 

de transactie te financieren. Als de trans-

actie met Valeant voor 1 januari 2016 zou 

zijn afgerond, was de omzet in de eerste 

negen maanden volgens CEO Sijmen de 

Vries uitgekomen op 21,2 miljoen euro, 

met een brutowinst van 18 miljoen euro. 

Pharming
RUCONEST® wereldwijd steeds sterker

Pharming Group N.V., gehuisvest in het SF Plaza (Beagle 
Darwin) op het Leidse Bioscience park, heeft een indrukwek-
kend trackrecord.  De focus ligt al sinds de start in de jaren 
negentig op de ontwikkeling van innovatieve therapeutische 
eiwitten met name voor zeldzame ziekten. ‘Pharming is ge-
specialiseerd in de slimme productie van menselijke eiwitten 
met geneeskrachtige werking. We zetten die vooral in bij ge-
netische onregelmatigheden, ‘legt dr. De Vries uit, sinds okto-
ber 2008 CEO bij Pharming.

Sinds 1998 is Pharming genoteerd aan de Euronext. Een mijl-
paal volgde in oktober 2010 toen EMA – en vier jaar later 
FDA- goedkeuring verleende voor Ruconest, een recombinan-
te humane C1 remmer tegen angio-oedeem. ‘Angio-oedeem is 
een acuut optredende zwelling van weefsel in gelaat en keel. 
Een zeldzame aandoening die voorkomt bij 1 op 10.000 tot 
1 op 50.000 mensen. Patiënten in de Verenigde Staten kun-
nen Ruconest na enige training zelf toepassen en het is bij een 
aanval al na 1 dosis effectief. Het middel wordt gewonnen uit 
konijnenmelk.’ 

De distributie binnen Europa werd vervolgens snel uitgerold. 
In oktober 2014 tekende Swedish Orphan Biovitrum AB 
(Sobi) een overeenkomst waarin werd afgesproken dat Phar-
ming focust op commercialisering van Ruconest in Oostenrijk, 
Duitsland en Nederland, terwijl Sobi haar Ruconest Sales ter-
ritorium uitbreidde naar Azerbeidzjan, Wit-Rusland, Georgië, 
Kazachstan, Rusland, Servië en Oekraïne. In oktober 2016 
werd de distributieovereenkomst voor de directe verkoop van 
RUCONEST®  tussen Pharming en SOB aangepast in maar 
liefst 21 EU-landen en enkele landen in het Midden-Oosten.
 In diezelfde maand oktober bereikte Pharming een andere 
mijlpaal: het bedrijf kreeg toestemming van de aandeelhou-
ders voor de terugkoop van de Noord-Amerikaanse rechten 
RUCONEST® van Valeant Pharmaceuticals International Inc. 
‘Een uitdaging die we met beide handen aangrijpen al was 
het alleen al om het verkoopapparaat in Noord-Amerika weer 
goed op de kaart te zetten, ‘ stelt de CEO. ‘Zo zal het aantal 
artsenbezoekers worden uitgebreid tot 20, hetgeen in lijn is 
met de competitie, zullen er Patient Accesss managers wor-
den aangesteld, zodat het pad van voorschrift naar vergoeding 
wordt geëffend, en komt er goede nazorg bij de thuisbehande-
ling van Ruconest, waaronder het kunnen raadplegen van een 
gespecialiseerde nurse.’

Pipeline en toekomst
Minstens zo interessant als de huidige ontwikkelingen, is de 
pipeline en daarmee de toekomst voor het Leids Biotechbe-
drijf. In augustus 2014 kocht Pharming een aantal activa van 
de failliete Franse branchegenoot TRM SASU. Met deze over-
name werd toegang verkregen tot potentieel vijf nieuwe pro-
ductontwikkelingen, onder meer voor de behandeling van de 
ziekte van Pompe, de ziekte van Fabry en de ziekte van Gau-
cher. Daarnaast heeft Pharming toegang gekregen tot kennis 
met betrekking tot transgene konijnen die is ontwikkeld door 
TRM.  Daarnaast concentreert Pharming  zich ook op Factor 
VIII (rhFVIII). Een tekort aan deze stollingsfactor veroorzaakt 
de erfelijke aandoening Hemo�lie A. Pharming heeft een joint 
venture met het Amerikaanse Renova Life om het Leidse bi-
otechbedrijf te voorzien van transgene konijnen ten behoeve 
van deze ontwikkelingen. 

Kijkend naar de toekomst absoluut vermeldenswaardig, zijn 
de sterke positieve en statistisch signi�cante  resultaten van 
de fase 2  studie waarin klinische data worden ontwikkeld 
om te onderzoeken of Ruconest ook gebruikt kan worden in 
onderhoudstherapie ter voorkoming van HAE aanvallen (als 
profylaxe) ZiE BEELD. 

De Amerikaanse partner Salix verzorgt eveneens een fase 2 
studie naar Acute Pancreatitis (AP). Tot op heden is er geen 
geneesmiddel geregistreerd voor deze acute alvleesklieront-
steking waarbij een kortdurende of tijdelijke ontsteking van 
de alvleesklier optreedt. Meestal komt de ziekte binnen en-
kele weken weer tot rust. Hierbij kan de alvleesklier volledig 
genezen. Maar in sommige gevallen kan er blijvende schade 
ontstaan. Met 300.000 ziekenhuisopnamen in de VS is AP de 
meest voorkomende gastro-intestinale aandoening.  
 ‘Als Pharming zoeken we de meer gecompliceerde eiwitten: 
daarin zijn we onderscheidend, ‘besluit de CEO. ‘Een abso-
lute meerwaarde daarbij levert ons konijnenplatform. Onze 
genetisch gemanipuleerde witte Nieuw-Zeelanders leveren 
via hun melk zeer hoge concentraties van de therapeutische 
eiwitten met een vrijwel humaan glycoseringspatroon. Boven-
dien kan de melk maximaal 3 jaar worden ingevroren en pas 
daarna worden gezuiverd. Dat levert Pharming een bijna per-
fecte supply chain met een hoge expressie tegen relatief lage 
investeringen.’

Voor meer informatie:
www.pharming.com 

Halfjaar bericht 2016
•  Verkopen van RUCONEST® nemen in het periode tot 

en met 30 september met 67% toe vergeleken met de 
eerste zes maanden van 2016 

•  De verkopen in de VS namen in de eerste negen maan-
den met circa 16% toe vergeleken met dezelfde periode 
in 2015, en groeiden met 66% ten opzichte van de eerste 
zes maanden van 2016 

•  Brutowinst neemt met 15% toe vergeleken met het  
eerste halfjaar van 2015, tot hiervoor Pharmings meest 
succesvolle periode; en met 67% vergeleken met het 
eerste halfjaar van 2016

RUCONEST® - Prophylaxis of HAE
 Phase II results meet primary endpoints for once- and twice weekly regimen and 

show that twice-weekly prophylaxis treatment significantly (-72%) reduces attack 
frequency and features a 96% response rate (>50% reduction of attack frequency) 

 The only approved product, a blood derived C1- inhibitor concentrate dosed twice 
weekly reduces attacks by 52% and has a 50% response rate*

 RUCONEST® also approved for acute attacks, and so can become its own rescue 
therapy    Placebo RUCONEST® RUCONEST® 

Intent-to-Treat Analysis    Once/week Twice/week 
(n=32) Primary: Mean number of attacks  7.2 4.4 2.7 
  Confidence Interval (95%) 5.8-8.6 3.1-5.6 1.8-3.7 

  p-value   0.0004 p<0.0001 

(n=31) Secondary: % Patients with more 
than 50% reduction in attack 
frequency 

 42% 74% 

  Confidence Interval (95%)  26-59 57-86 

Per Protocol Analysis      
(n=23) Mean number of attacks 7.5 3.8 2 
  Confidence Interval (95%) 6.0-9.0 2.5-5.1 1.3-2.7 

  p-value   p<0.0001 p<0.0001 

(n=23) % Patients with more than 50% 
reduction in attack frequency 

 57% 96% 

  Confidence Interval (95%)  37-74 79-99 

9
*Zuraw et al; Nanofiltered C1- inhibitor concentrate for the 
treatment of HAE: NEJM 363;6 (August 2010): pp 513-522
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De kosten voor medicijnen en daardoor 

ook de zorgkosten stijgen. SkylineDx mikt 

daarom op gepersonaliseerde medicatie. 

Door vooraf te selecteren welke patiënten 

een verhoogd risico hebben, is heel goed 

te voorspellen wie het meeste baat heb-

ben bij een kostbaar behandeltraject. Hun 

tool MMprofiler is speciaal geschikt voor 

degenen die gediagnosticeerd zijn met 

Multiple Myeloma, de tweede meest voor-

komende vorm van bloedkanker. In Neder-

land kennen we Multiple Myeloma als de 

ziekte van Kahler.

Miljoenen bezuinigen op kosten medicijnen
MMprofiler maakt onderscheid in patiënten met hoog en laag risico

Het is Dharminder Chahal die als CEO al ruim drie jaar  
verantwoordelijk is voor het in de markt zetten van SKY92, 
de gepatenteerde code die aan de basis ligt van MMpro�ler 
en waarover in 2012 voor het eerst werd gepubliceerd. ‘Die  
vinding komt uit de koker van het Erasmus Medisch Centrum, 
die een vooraanstaande positie inneemt als het gaat om de  
hematologie, waar zij ziektes als Multiple Myeloma en  
Leukemie behandelen.’ 

Rotterdam Science Tower
In de toren van 21 verdiepingen die de naam Rotterdam  
Science Tower draagt, zetelt SkylineDx op de achttiende  
verdieping. Daar werkt inmiddels een team van 24 man aan de 
verdere ontwikkeling en introductie van de MMpro�ler, want 
volgens Chahal blijkt het na vele testen een zeer goed func-
tionerende tool. ‘We huren hier nog steeds ruimte in de incuba-
tor, maar zijn al lang geen startend bedrijf meer. In Nederland 
beginnen we dit jaar met de introductie van de MMpro�ler en 
in Amerika verwachten we volgend jaar op de markt te zijn. 
Daar zijn ze al veel verder met gepersonaliseerde medicatie en 
gebruiken is het gebruik van moleculaire diagnostiek om een 
ziekteproces te voorspellen meer ingeburgerd.’ 

Gaat het om de patiënten voor wie de MMpro�ler geschikt 
is, dan spreekt Chahal over een groeiende groep mensen van 
de boven de 65 jaar. ‘In Nederland zijn dat ongeveer 1000-

1200 nieuwe patiënten per jaar. Op dit moment leeft circa 
50% van de patiënten na 5 jaar nog. Zijn ze eenmaal gedi-
agnosticeerd met MM dan kunnen wij aan de hand van een 
beenmergbiopsie voorspellen of ze een hoog risico of een 
standaard risico patiënt zijn.’ En die voorspelling is volgens 
Chahal vrij accuraat, want dat is inmiddels binnen verschil-
lende onafhankelijke datasets bewezen. ‘In 2015 hebben we 
in een wetenschappelijke publicatie bijvoorbeeld aangetoond 
dat de SKY92 zelfs als beste in staat was te voorspellen of een 
patiënt een verhoogd risicopro�el had. Dit is terug te zien in 
de overlevingscurves van de twee groepen die voor onze tool 
het verst uit elkaar lopen.’ 

Miljoenen bezuinigen
Door het grote aantal reacties op de succesvolle publicatie is 
er inmiddels sprake van samenwerkingen met farmabedrijven, 
universiteiten en ziekenhuizen, waaronder ziekenhuizen in 
Londen en Italië. ‘In Nederland starten we binnenkort een  
early adopter programma om het product bij de artsen in de 
ziekenhuizen hier te introduceren. Zij kunnen dan beenmerg-
samples opsturen die wij voor testen en waarvan we de  
resultaten terugkoppelen. Ze krijgen dan binnen vijf dagen te 
horen of de betreffende patiënt een hoog of een standaard  
risico heeft, waardoor vervolgens de medicatie daarop af te 
stemmen is.’ Extra belangrijk volgens Chahal omdat MM 
(Multiple Myeloma) een zeer progressieve ziekte is die bijna 
altijd terugkeert waardoor er iedere keer opnieuw een behan-
deling nodig is. Bovendien gaat het voor het behandeltraject 
om medicijnen die per patiënt enkele tonnen per jaar kosten. 

‘Omgerekend kan het gerichter toedienen van medicijnen een 
besparing van enkele miljoenen per jaar opleveren.’ 

Omdat het bij MM steeds vaker gaat om een combinatiethera-
pie waarbij gebruik wordt gemaakt van vaak nieuwe kostbare 
medicijnen is doelmatig gebruik volgens de directeur heel be-
langrijk. ‘Daar weegt het zeer kleine risico dat je een patiënt 
mist zeker tegenop. Maar dat risico is natuurlijk relatief, want 
ook de reguliere medicijnen werken steeds beter.’ Dat het be-
drijf nu nog steeds geen omzet heeft, is volgens Chahal van 
tevoren ingecalculeerd. ‘Verdienen we eenmaal geld, dan zal 
dit worden geïnvesteerd in onderzoek. Daar zijn we nu al mee 
gestart. Zo hebben we recent een subsidie binnengehaald om 
samen met de Erasmus Universiteit, de Europese patiënten-
organisatie van MM en het Erasmus Medisch Centrum en de 
Universiteit van Turijn een studie te starten naar welke thera-
pie bij welke MM-patiënt het beste aansluit.’ Daarmee maakt 
SkylineDx als bedrijf de stap van het uitwerken van tools om 
het ziekteverloop te voorspellen naar tools voor de arts om het 
juiste behandeltraject te bepalen. Twee specialismes die door 
de aanwezige know how binnen het bedrijf heel dicht bij  
elkaar liggen. Kijkend naar de stijgende kosten van medicijnen 
is het nauwkeuriger inschalen van patiënten de enige manier 
om de zorgpremies betaalbaar te houden. ’ 

SkylineDx in vogelvlucht
Het is de Van Herk Groep die in 2013 besloot het fail-
liete Skyline Diagnostics een nieuw leven te geven en 
om te dopen tot SkylineDx. Een klein aantal perso-
neelsleden kreeg een baan binnen SkylineDx, waarin de 
failliete boedel was overgenomen. Dat blijkt een goe-
de beslissing, want het product MMpro�ler dat toen in 
ontwikkeling was, maakt in tegenstelling tot het toen 
al bestaande AMLpro�ler wezenlijk een verschil. ‘Het 
belangrijkste is dat de oplossing die we nu hebben gepa-
tenteerd is. Bovendien zijn er geen alternatieven, zeker 
geen alternatieven die zo goed werken. Productontwik-
keling in de moleculaire diagnostiek is erg moeilijk. 
Per jaar zijn er tienduizenden publicaties over nieuwe 
biomarkers, echter een handvol daarvan is ontwikkeld 
tot product en op de markt gekomen’ Drempels hebben 
volgens Chahal vooral te maken met de regelgeving en 
de vergoedingenstructuur, want de moleculaire diag-
nostiek is een nog vrij nieuw fenomeen. Op het moment 
werkt SkylineDx via een early adopter programma aan 
de introductie in Nederland en zijn er ook gesprekken 
gaande over de introductie in Amerika. Kijk voor meer 
informatie op www.skylinedx.com. 
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In de komende jaren zijn er 40.000 extra 

donors in Nederland nodig. Wereldwijd 

is in 10 jaar het aantal bloeddonors met 

bijna 30% afgenomen, in Nederland is 

dit ongeveer 20% geweest. Tegelijkertijd 

ontvangen wereldwijd drie mensen per 

seconde een levensreddende bloedtrans-

fusie. Daarom start op 16 augustus de 

wereldwijde campagne #MissingType om 

nieuwe donors te werven, want die zijn van 

levensbelang.

Wereldwijde campagne #MissingType van start 
om nieuwe bloeddonors te werven

Donors nodig
Nederland had eind 2015 in totaal 343.000 bloed- en pla-
smadonors. Sanquin streeft naar 380.000 bloeddonors in 
2019. Dat streefaantal komt uit de wens om meer diversiteit 
van bloedgroepen in de bloedvoorziening te brengen. Naast 
het werven van deze extra donors wil Sanquin ook jaarlijks 
35.000 donors werven om de plaats in te nemen van donors 
die stoppen vanwege ziekte, ouderdom of persoonlijke rede-
nen. Helaas is er onvoldoende besef van het fenomeen bloed 
doneren, vooral onder jonge mannen. Zij melden zich merk-
baar minder vaak aan als donor. Ook reizen donors steeds va-
ker en verder weg, waardoor ze vaker (tijdelijk) geen bloed 
kunnen doneren.

De campagne #MissingType
24 bloedbanken in 21 landen hebben de handen ineengeslagen 
en een campagne gelanceerd om wereldwijd meer bloeddo-
nors te werven. Beroemdheden uit de hele wereld steunen de 
Missing Type campagne, maar ook Nederlandse bedrijven en 
organisaties ondersteunen de campagne door in hun logo’s, 
websites, social media, gevelverlichting, straatnaamborden, 
auto-bestickering enzovoorts tijdelijk de letters A, B en O (de 
‘missing’ bloedtypes) uit bedrijfsnamen te laten wegvallen 
met de vermelding #MissingType. Ook heeft Sanquin voor de 

campagne een online tool ontwikkeld, waarbij de letters van 
de A, B en O tijdelijk uit de website of nieuwsbrief van de 
organisatie verdwijnen.

In Nederland worden de A’s in Iamsterdam op het Museum-
plein tijdelijk afgedekt en zullen BAM en het Amsterdams 

Concertgebouw op hun gevel de letters A, B en O weglaten. 
Vele ziekenhuizen en bedrijven als Corpus, Dura Vermeer, 
Topbloemen en de Keukenloods ondersteunen de campagne 
met eigen acties. Internationaal sluiten in verschillende landen 
onder andere Lloyds, Coca Cola, Microsoft, Boots en Sams-
ung ook aan.

Wat kun jij doen voor #MissingType?
Wil je de campagne steunen, dan kan dat door op je social 
media de letters A, B en O uit je naam te vervangen door een 
underscore (laag streepje). Bekijk of deel de videoproductie 
‘talking heads’ waarbij patiënten vertellen hoe een bloedtrans-
fusie hun leven heeft gered. Of wat dacht je van foto’s van de 
#MissingType campagne op straat te posten, liken of delen? 
Maar je helpt het meest door donor te worden via ikgeefbloed.
nl, want bloed is leven.

Een life sciences-professional is als een speld in een hooiberg. 
De branche is booming, maar ervaren en beschikbare kandi-
daten zijn schaars. Bent u op zoek naar dé professional voor 
uw innovatievraagstuk of R&D-project? Yacht biedt uitkomst. 
Sluit u aan bij ons netwerk en kom in contact met de juiste 
expert(s).

Sinds twee jaar verbindt Yacht organisaties en professionals 
in de sector life sciences. Dat zijn zowel interim professionals 
als vaste medewerkers. Commercieel manager Annemarie van 
Gemund: “We zijn behoorlijk gegroeid. Vraag is er genoeg, 
maar het is de kunst om de juiste match te maken. Door ons 
grote netwerk kunnen wij dat als geen ander.”

Regionaal en (inter)nationaal netwerk
Het grote netwerk is een van de voordelen van samenwerken 
met Yacht. Als dochter van Randstad Groep heeft Yacht kor-
te lijnen met professionals in heel Nederland én daarbuiten. 
Allemaal kandidaten die eerst uitgebreid gescreend zijn. “We 
vragen altijd referenties en trekken die ook na. Bovendien stel-

Vind professionals in life sciences met het netwerk van Yacht

len we een professional pas voor aan een opdrachtgever na een 
uitvoerig persoonlijk gesprek.”

Yacht Insights on Professionals
Een groot netwerk is één, maar het vinden van de juiste pro-
fessional voor uw vraagstuk is twee. Daarom is Yacht Insights 
on Professionals (YIP) ontwikkeld: een unieke tool, die in-
zicht geeft in de vraag naar én het aanbod van professionals, 
per vakgebied en regio. YIP is bij uitstek geschikt om in een 
schaarstemarkt als life sciences de juiste professional te vin-
den.  

Samenwerken met Yacht
Samenwerken met Yacht brengt u een �inke stap dichter bij de 
kandidaat met de gewenste expertise. Of het nu gaat om een 
vaste medewerker of ondersteuning op interim- of projectba-
sis. Meer weten over de meerwaarde van Yacht voor uw orga-
nisatie? Neem contact op met Annemarie van Gemund via an-
nemarie.van.gemund@yacht.nl. Uw vraag is ons vertrekpunt.
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Beschadiging van het hoornvlies – het 

voorste heldere deel van het oog waar 

het licht door binnenkomt -  is een van de 

belangrijkste oorzaken van blindheid we-

reldwijd. Volgens de laatste gegevens van 

de WHO zijn er ruim 10 miljoen mensen 

blind ten gevolge van een hoornvliesaan-

doening. Het aantal mensen dat aan een 

oog blind is, als gevolg van een bescha-

digd hoornvlies is nog vele malen groter. 

De enige behandeling voor beschadigd 

hoornvlies is transplantatie met een do-

norhoornvlies. Dit is de meest uitgevoerde 

transplantatie in de wereld. Jaarlijks ont-

vangen ongeveer 100.000 patiënten een 

donortransplantaat. Helaas, met meer 

dan 10 miljoen patiënten is 100.000 trans-

plantaties niet veel meer dan een druppel 

op een gloeiende plaat.

De ontwikkeling van een kunstmatig hoornvlies 
op basis van vissenschubben

één jaar maar zonder klinische data kan geen CE-certi�caat 
worden aangevraagd en zonder een dergelijk certi�caat mag 
een nieuw product niet in mensen worden gebruikt. Het is dus 
een langdurig maar noodzakelijk traject.
In het gestarte klinisch onderzoek wordt de Biocornea nog 
niet gebruikt als vervanger van een humane donorcornea. Het 
onderzoek wil uitsluitend de veiligheid en toepasbaarheid van 
de vissenschub aantonen. Daarom worden uitsluitend noodge-

Aeon Astron Europe BV is een op het Leiden Bioscience Park 
gevestigd bedrijf dat enige jaren geleden begonnen is met de 
ontwikkeling van een kunstmatig hoornvlies waarbij een vis-
senschub van de Tilapia het uitgangsmateriaal is. Het grote 
voordeel hiervan is de bijna onbeperkte beschikbaarheid, de 
lage kosten en – na enige modi�caties – de volledige trans-
parantie en sterkte. Met andere woorden, je kunt er goed 
doorheen zien en het is goed hechtbaar. Deze eigenschappen, 
in combinatie met de goede biocompatibiliteit, de gemodi�-
ceerde schub veroorzaakt geen afstotingsreacties, maken deze 
Biocornea tot een goede kandidaat als vervanger voor een hu-
maan donorhoornvlies.
 
De ontwikkeling van deze Biocornea is nu zover dat dit jaar 
met een prototype een klinisch onderzoek is gestart op de af-
deling Oogheelkunde van de Universiteitskliniek in Keulen 
onder leiding van Prof. Dr. Björn Bachmann. Voordat met dit 
onderzoek kon worden gestart, moest eerst toestemming wor-
den verkregen van de Duitse autoriteiten en van het ethisch 
comité van de Universiteit Keulen. Alleen dit vergde al bijna 

val patiënten gerekruteerd die in de kliniek worden opgeno-
men met een geperforeerd hoornvlies en die zo snel mogelijk 
een transplantaat moeten ontvangen.
 
 Een transplantaat is echter niet altijd onmiddellijk beschik-
baar en in dat geval wordt de Biocornea gebruikt om het 
hoornvlies dicht te maken en het oog te sparen totdat er wel 
een transplantaat aanwezig is. De maximale toegelaten tijd 

dat de Biocornea op het oog aanwezig mag zijn in dit eerste  
klinische “�rst-in-man” onderzoek is 72 uur. De eerste  
patiënt is ondertussen behandeld met een zeer goed resultaat. 
Het betrof hier een patiënt die laat op vrijdagavond met een 
geperforeerd hoornvlies werd opgenomen. De Biocornea 
werd gebruikt om het gat te dichten en het oog tot rust te  
brengen. Deze patiënt ontving een transplantaat op de daarop-
volgende maandagmiddag. De eerste stappen zijn gezet, maar 
er ligt nog een lange weg voor ons.
  
Voor verdere informatie kunt u contact opnemen met Dr. 
Hans J. Schuitmaker, Aeon Astron Europe B.V. tel. 071 332 
2280.

Emergency-Ologen ™ Biocornea 
Diameter of ologen ™ Biocornea: 8.5 mm 
Position of inner hole: 2.98mm
positioo of outer hole: 7.24 mm
Diameter of pore size: 0.3 mm

Postoperative medication: 
1. PRED FORTE', 
2. Cravit' ophthalmic solution,
3.  RINDERON'-A OINTMENT, 

once a day.

Surgery for corneal perforation
Corneal Perforation

Emergency-Ologen ™ Biocornea

Fish scale based scaffold/Biocornea

Laser 

Cutting & 

Modeling

Decellularisation

Decalcification

Links het oog zoals het presenteerde in de kliniek, rechts het oog na het plaatsen van de Biocornea. De groene kleur wordt 
veroorzaakt door een kleurstof die gebruikt wordt om de waterdichtheid van oog te testen.
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ABN AMRO LIFE SCIENCE & HEALTH + PCS DESIGN & CONSTRUCTION
Shared Challenges, Smart Solutions

Samenwerking is cruciaal om het opti-

male te halen uit een groeimarkt als de 

Nederlandse Life Sciences.  Uit gemeen-

schappelijke doelen ontstaan slimme 

oplossingen. En zo bundelden ABN AMRO 

als geldverstrekker en PCS Design & Con-

struction als ontwikkelaar van flexibele 

verzamelgebouwen (lab en kantoor) de 

krachten. Het woord is aan Richard Nieu-

wenhuizen (ABN AMRO) en  Ruud van 

Spronsen (PCS Design & Construction).

ABN AMRO heeft als innovatieve bank haar focus al lange-
re tijd gericht op de Nederlandse Life Sciences sector en dan 
met name op het Leiden Bio Science Park. Dat heeft onder 
meer geleid tot een deel van de �nanciering van het Biotech 
Training Facility, een unieke trainingsfaciliteit die in februa-
ri onder meer door Gerrit Zalm, voorzitter van de Raad van 
Bestuur ABN AMRO, werd geopend. ‘Bij Biotech Training 
Facility draait alles om het verkrijgen van praktijkervaring, ‘ 
stelt Richard Nieuwenhuizen, Senior Relatiemanager binnen 
ABN AMRO’s  Life Science & Health. ‘De Biotech Training 
Facility (BTF) is een praktisch trainingscentrum volledig uit-
gerust met laboratoria, cleanrooms en een technische ruimte. 
Starters en professionals in de gezondheidszorg, biotech en 
farmaceutische industrie volgen hier cursussen om praktische 
vaardigheden en gedrag te leren.  Cursisten leren hier over 
GMP en virale productie door zelf aan de slag te gaan in de 
faciliteiten. Er iseen virtual reality room die laat zien hoe het 
er tijdens een farmaceutische productie aan toe gaat. Voorzien 
van een 3D bril is het alsof je daadwerkelijk in een cleanroom 
staat, omgeven door alle high-tech apparatuur. Bovendien 
wordt hier op initiatief van PCS ook een cursus gegeven ‘ Bi-
otech voor niet Biotechnologen’. Ruud van Spronsen, CEO 
van PCS Design & Construction en ik waren hier de eerste 

cursisten. De interesse van de internationale farma voor BTF 
is groot, recent is er onder meer een overeenkomst bereikt met 
een top tien farmaceutisch bedrijf uit Duitsland.’ 

Interesse van investeerders
Naast de Biotech Training Facility, ziet ABN AMRO ook veel 
toekomst in het Beagle concept, ontwikkeld en gerealiseerd 
door PCS Design & Construction. ‘ABN AMRO �nancierde 
een deel van de tweede Beagle, de Zernike.’ Maar niet alleen 
de bank is geïnteresseerd in deze markt, zowel vanuit de pu-
blieke als private investeerders is veel interesse om te inves-
teren in Life Sciences (vastgoed). ‘Vanuit de publieke markt 
ontstaan initiatieven die expertise in potentiebeoordeling van 
Life Sciences bedrijven bundelen en funding door middel van 
landelijke fondsen. Vanuit de private markt heeft investerings-
maatschappij Life Sciences Partners  (LSP) onder meer het 
Health Economics Fund opgezet dat niet alleen een initiële 
investering van 50 miljoen euro ontving van Achmea, maar 
ook investeringen van Menzis, grote familiefondsen en ande-
re (semi-) institutionele investeerders, ‘aldus de Senior Rela-
tiemanager die niet voor niets speci�ek een indrukwekkende 
Life Science & Health portefeuille bouwde in het Leidse Sci-
encepark. ‘Dit park bundelt ondertussen bijna 90 toegewijde 

medische Life Science bedrijven en instellingen. Eén van de 
wensen vanuit deze bedrijven was een trainingsfaciliteit voor 
mensen die gaan werken in de biotechnologie en de farmacie, 
en zo ontstond de Biotech Trainings Facility.  De toewijding 
van ABN AMRO aan deze sector is inmiddels zo ver uitge-
werkt dat we een aparte Life Science & Health desk voor de 
regio Noordwest hebben opgezet waar momenteel vier pro-
fessionals werkzaam zijn. De sterke groei van de sector vraagt 
om een loket waar ondernemers uit de Life Science & Health 
sector altijd terecht kunnen voor advies op het gebied van �-
nancieren.’

Samenwerking in plaats van 
versnippering
Versnippering is volgens Richard een van de meest negatieve 
punten in de huidige Nederlandse Life Sciences markt. ‘Hier-
door gaan veel  initiatieven, kennis en expertise verloren. De 
oprichting van Nederlandse Instituut Biotechnologie (in na-
volging van het Vlaamse) zou mooi zijn, maar ook op andere 
wijze kunnen private en publieke krachten gebundeld worden. 
Niet voor niets is een van onze belangrijke taken om partijen 
bij elkaar brengen.’ Dat is volgens de senior relatiemanager 
inmiddels noodzakelijk, want: ‘Ik zie meer Nederlandse par-
tijen 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 Nederland?’
ABN AMRO geeft onder meer door de positieve, coöperatieve 
houding van Richard Nieuwenhuizen zelf het goede voorbeeld 
tot een verregaande samenwerking met partijen, waaronder 
PCS  Design & Construction. ‘Faciliteren van ondernemin-
gen, vooral op bioscience parken, heeft onze focus. We zien 
vooral een grote vraag naar hoogwaardig vastgoed en �exibele 
labruimte. Als ABN AMRO  bedienen we bedrijven als PCS 
Design & Construction met de �nanciering van innovatief 
vastgoed via onze afdeling real estate.’
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PCS Design & Construction
Het Nieuwe Laboratorium blijft zich ontwikkelen

‘Samen bereik je meer dan alleen, ‘ weet 

ook Ruud van Spronsen, CEO van PCS De-

sign & Construction die, samen met bou-

wer JP. Van Eesteren garant stond voor de 

bouw van twee Beagle (respectievelijk 

Darwin en Zernike) verzamelgebouwen 

op het Leiden Bio Sciences  Park. ‘Voor de 

ontwikkeling en realisatie van deze inno-

vatieve concepten vormden goede joint 

ventures, niet alleen met de investeerder 

en de bouwer, maar ook met de Leidse 

wethouder Robert Strijk, en –voor de twee-

de Beagle Zernike- met de CEO van Ga-

lapagos, Onno van de Stolpe, de basis. 

Het Beagle concept dateert al uit 1998. Toen zijn Ruud van 
Spronsen, JP Van Eesteren en ex-Pharming directeur professor 
dr. Gerard van Beynum gaan brainstormen  over een concept 
voor een verzamel laboratorium gebouw op het Leiden Bio 
Science Park. Om de innovativiteit van dit idee te onderstre-
pen, vult Ruud aan: ‘Realiseer je: dit was een tijd dat er zelfs 

nog geen  incubators waren. ‘Maar de komst van de incuba-
tors, verzamelgebouwen voor start ups, een paar jaar later, gaf 
wel een enorme push aan het Beagle concept. Immers, bedrij-
ven die wilden doorgroeien, vielen in een gat. Ze waren dan 
wel uit de incubator gegroeid, maar vaak nog te klein voor een 
eigen gebouw.  Jarenlang hebben we deze doorgroeiers geïn-
terviewd, met als cruciale vraag: wat willen ze op het gebied 
van vastgoed?  Zo ontstond een zeer op de markt toegespitst 
gebouw, een concept dat we Beagle noemden, naar het schip 
waarmee Darwin naar de Galapagos eilanden voer, daar de 
evolutietheorie ontwikkelde waar, naar onze mening, biotech 
de laatste fase van is.’ 

Dat er een enorme behoefte was, en ís aan dit concept, blijkt wel 
uit het feit dat de eerste Beagle Darwin (3.900 m2 lab en 2.600 
m2 of�ce, opgeleverd in 2006) was bestemd voor 8 bedrijven, 
maar tegen de tijd van oplevering was er vanwege de enorme 
groei van de bedrijven, nog maar plaats voor 3: Microsafe, 
Pharming en Galapagos. Ruud: ‘In feite was na de oplevering 
van de eerste Beagle al ruimte en animo voor de volgende.’ En 
zo werd op slechts 1 blok afstand van Beagle Darwin, in sep-
tember 2015 aan de Zernikedreef Beagle Zernike opgeleverd. 
‘Dat is mede te danken aan de succesvolle, beursgenoteerde 
biotechonderneming Galapagos die snel groeide, en graag 
weer een soortgelijk gebouw wilde. Galapagos stond garant 
voor 70% van het vloeroppervlak van Beagle Zernike (3.000 
m2 lab en 1.000 m2 of�ce), terwijl maar 40% daadwerkelijk 
werd afgenomen. Voor menig ontwikkelaar een droomscena-
rio!. De Zernike, die in tegenstelling tot veel andere objecten 
op het Science Park op eigen grond ligt, werd in 2016 gekocht 
door de Franse belegger Corum.’ 

Op zoek naar innovatieve real estate 
investeerders
Op het Leiden Bio Science Park is geen leegstand. En dat is 
volgens Ruud een van de objectieve feiten waarmee het suc-
ces van het park is af te meten.  ‘Aangezien PCS Design & 
Construction meerdere grondposities in ontwikkeling heef op 
het Leiden Bio Science Park, is met de twee Beagle verzamel-
gebouwen de kous nog niet af. ‘De vraag naar steeds grotere 
metrage hoogwaardig vastgoed bij (door)groeiers in deze sec-
tor blijft bestaan. Innovatie en duurzaamheid spelen daarbij 
een belangrijke rol. Een van de uitdagingen voor ons is om een 
investeerder te vinden die zich kan inleven in onze ideeën. Dat 
is nog niet zo eenvoudig omdat de mentaliteit in het real estate 

Waarom R&D gerelateerd 
vastgoed?
R&D gerelateerd vastgoed is in trek bij innovatieve (priva-
te) investeerders. En terecht. Uit internationaal onderzoek 
is gebleken dat op scienceparken gevestigde ondernemin-
gen gemiddeld een lager risicopro�el hebben, terwijl de 
huurinkomsten beduidend hoger zijn. De verzamellabora-
toria op het Leiden Bio Science Park volgens het  Beagle 
concept,  zijn exemplarische voorbeelden van het succes 
van R&D gerelateerd vastgoed. Niet alleen vanwege de 
enorme animo, de langdurige cont(r)acten met huurders, 
maar ook vanwege de �exibiliteit van het vastgoed. In te-
genstelling tot veel andere vastgoedsectoren kent dit seg-
ment veel en goede lange termijn huurders. (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 Be-
agle’s �exibel ontwerp, waarvoor WK Architecten uit Den 
Haag tekent.  Zo worden alle ruimtes ontworpen als moge-
lijke laboratoriumruimte. Dat wil zeggen dat bij voorbaat 
door het gehele gebouw rekening wordt gehouden met spe-
ci�eke eisen aan de luchtbehandeling, plafonds, armatuur, 
kanalen & schachten. Optimale �exibiliteit dus, zowel voor 
zittende als komende huurders.

van oudsher redelijk conservatief en traditioneel is. Bovendien 
kent men de Life Sciences markt niet. Om dit te veranderen, 
hebben we al diverse keren seminars voor eindbeleggers geor-
ganiseerd  waar objectieve deskundigen als bijvoorbeeld prof. 
dr. Jacques van Dinteren en em. prof. ir Willem Keeris acte de 
presence gaven. In het voorjaar van 2017 zal er opnieuw een 
dergelijk seminar plaatsvinden dat wordt georganiseerd door 
ABN Amro en PCS Design & Construction. Het doel is om 
beleggers te bereiken en het product toe te lichten.

Het ontstaan van HNL (Het Nieuwe 
Laboratorium)
In vastgoedbelegger Nieuwe Steen Investments (NSI) hoopt 
Ruud van Spronsen een partner te hebben gevonden voor een 
derde verzamelgebouw op het Leiden Bio Science Park. ‘NSI 
is van alle vastgoedbeleggers zonder enige twijfel een van de 
meest innovatieve. Het bedrijf geeft bijvoorbeeld het thema 
duurzaamheid nadrukkelijk aandacht in haar bedrijfsvoering. 
Niet alleen met haar eigen duurzame kantoor in Hoofddorp, 
maar ook via samenwerking met partners. Zo ontwikkelde NSI 
onder meer het zeer succesvolle HNK (Het Nieuwe Kantoor) 
concept, waarvan recent de 12de vestiging werd geopend. 
Kenmerkend binnen het HNK concept is het ‘sociale hart’; 
een centrale ruimte op de begane grond  die is ingericht als 
ontmoetingsplek met werkplekken, verschillende zitjes, lange 
werktafels en het HNK Grand Cafe waar zich ook de verga-
derfaciliteiten bevinden. Volledig ingerichte kantoorruimtes 
“Managed of�ces” bevinden zich op hogere etages, waar ook 
kantoorruimtes op maat worden verhuurd.’ 

‘Net zo �exibel wordt ook HNL, Het Nieuwe Laboratorium, en 
de kantoor/lab ruimtes in dit verzamelgebouw. Op het Leiden 
Bio Science Park aan de kant van Oegstgeest is ruimte voor 6 
gebouwen binnen het HNL concept. De eerste artist impressi-
ons van dit inloopconcept met cafe en ontmoetingsruimtes op 
de onderste verdiepingen, en verhuurde lab/kantoorruimtes op 
de bovenste verdiepingen zijn zojuist verschenen,’ aldus Ruud 
van Spronsen, die samen met partners continue blijft zoeken 
naar de beste oplossingen in deze snel ontwikkelende markt.

Voor meer informatie:
ABN AMRO  Corporate Banking 
Richard Nieuwenhuizen  Senior Relatiemanager 
Life Science & Healthcare Sectorteam Midden Holland 
Tel +31 (0)20 3 83 13 64 I Mobiel: 31(0)683641553 
E Mail: richard.nieuwenhuizen@nl.abnamro.com 

Over J.P. Van Eesteren | TBI
J.P. van Eesteren ontwikkelde en bouwde de afgelopen ja-
ren enkele spraakmakende gebouwen. Het bedrijf uit Gou-
da stond niet alleen garant voor de Markthal in Rotterdam 
en voor de Haagse passage, maar ook voor het hoofdkan-
toor van de European Patent Of�ce (EPO) in Rijswijk, het 
ACTA gebouw (tandheelkunde) in Amsterdam, het 33.000 
m2  tellende O|2 onderzoeksgebouw aan de Boelelaan Am-
sterdam (de VU Campus) en de Avery Dennison in Leiden.
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Tien  minuten van de Radboud Campus en Hogeschool Arn-
hem Nijmegen (HAN), midden in de Health Valley-regio met 
een directe ontsluiting per snelweg (A73 en A15), op 200 me-
ter van het vrijwel nieuwe NS station Goffert en precies tussen 
de NS-stations Nijmegen Centraal en Nijmegen Dukenburg. 
En, in een wat breder verband, is Nijmegen met 160.000 in-
woners 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 beroepsbevolking is meer dan de helft hoogge-
schoold; de nabijheid van Radboud Universiteit en het UMC 
als kennisintensieve organisaties maken het plaatje compleet. 
Geen wonder dat Novio Tech Campus groeit als kool. 

Directeur van de campus Rikus Wolbers: ‘We spelen in op een 
groeiende marktvraag voor speci�eke laboratoriumvoorzie-

Novio Tech Campus
Drie jaar na oprichting: groei bewijst zowel noodzaak als succes

Binnen drie jaar ruim veertig kennisinten-

sieve organisaties huisvesten waaronder 

enkele toonaangevende partijen in de 

branche; er zijn maar weinig science par-

ken die zich in dit tempo ontwikkelen, maar 

Novio Tech Campus groeide en groeide. 

Cijfers bewijzen zowel de noodzaak als 

het succes van deze centraal gelegen 

campus. Gesprekspartners Rikus Wolbers, 

campusdirecteur, en Chiel van Dijen, ad-

junct-directeur bij Kadans Science Partner, 

geven een update.

ningen en cleanrooms in de regio. Naast kennis bij de uni-
versiteiten en hoge-  en MBO-scholen, is op de campus ook 
het zwaartepunt van de R&D van NXP en Ampleon geves-
tigd. Dus ook op het gebied van de halfgeleiderindustrie is 
een stevige kennispoot aanwezig. De regio kent verder prima 
netwerk- en support organisaties zoals SMB Life Sciences, 
Health Valley en het Business Cluster Semiconductors. Een 
groot voordeel is eveneens de Nijmeegse icoon FiftyTwo (52) 
gelegen aan de rand van de campus. Hier bevinden zich, naast 
een groot aantal kleinere bedrijven, ook grote organisaties 
waaronder Royal Haskoning DHV waarmee we op technisch 
vlak vaak samenwerken.’

Gebouw M & Gebouw A
Novio Tech Campus is qua netwerk, maar ook ‘fysiek’ sterk 
gegroeid. Na het eerste Gebouw M, wordt in november 2016 

ook Gebouw A, inmiddels vrijwel geheel verhuurd, feestelijk 
en of�cieel opgeleverd. Gebouw A is, evenals Gebouw M, 
door Kadans Science Partner (her)ontwikkeld, maar is be-
stemd voor een andere doelgroep. Gebouw M heeft een high-
tech uitstraling en voorziet in laboratorium en cleanroom faci-
liteiten. Gebouw A is met name bestemd voor tech start-ups en 
heeft een unieke industriële sfeer. ‘We willen deze sfeer graag 
behouden, want het geeft een gebouw iets heel eigens, ‘ver-
telt Chiel. ‘De herontwikkeling van Gebouw A was daardoor 
echter wel wat complexer. Het was bijvoorbeeld een continue 
uitdaging om een gebouw van een dergelijke leeftijd te her-
ontwikkelen met behoud van de originele details. Denk alleen 
maar aan zaken als asbest, de huidige brandveiligheidsnormen 
of ARBO-eisen. ’ 

Een deel van Gebouw A wordt gebruikt door Rockstart. Met 
hun “Digital Health Accelerator program” begeleidt deze 
“Global Startup Machine”, de start-ups op het gebied van 
business development, funding, netwerk, kantoorruimte, rele-
vante start-up events en meer. Daarvoor maken ze onder an-
dere gebruik van een breed netwerk van mentoren. Rockstart 
lanceerde in mei 2015 haar eerste programma voor Digital 
Health start-ups op Novio Tech Campus. Hier gaan start-ups 
–met de focus op verbeteren van gezondheid en zorg- vanaf 
dag 1 samenwerken met belanghebbenden in NL en daarbui-
ten. De selectie voor het tweede accelerator programma is zo-
juist afgerond. Wat de populariteit van de Novio Tech Campus 
onderstreept, is het feit dat voor dit programma bedrijven uit 
maar liefst vijf continenten zich gemeld hebben. ‘We trekken 

Campus bewoners
Ampleon, Avivia; Business Cluster Semiconductors; Bru-
co, ; Fluke Tektronix: Fotowerk; HAN Biocentre; Health 
Valley; Jointsphere, IJ5 Lab, Kadans Science Partner;  
Lead Pharma; Macom, Mellon Medical; NovioSense; No-
vioScan, Noviosys, Novio Tech Campus ; Pharmacytics, 
Photronics; QPharmetra;  PinkRF,  QM Diagnostics  Rad-
boudumc Tandheelkunde, Rhumbline Consultancy; Rock-
start; Sencio,  Sit & Heat, Sleep.AI, SMB Life Sciences; 
SPL Medical, Staten Biotechnical, Techwatch Tokyo Futu-
re Style; Tropiq Health Sciences, Urogyn 
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zelfs bedrijven uit Silicon Valley, ‘ stelt Rikus trots. ‘Die kie-
zen voor regio Nijmegen, omdat de faciliteiten, partners en 
toekomstperspectieven hier ideaal zijn. Volgend jaar zal een 
derde programma Digital Health starten. Het �jne is dat uit het 
eerste programma ook bedrijven blijven ‘plakken’ op Novio 
Tech Campus.’

Het gebouw van EPR
Wat nu nog groen gras is en gelegen voor de Gebouwen M 
en A, kan aan toekomstige partners worden uitgegeven voor 
de realisatie van eigen huisvesting. Hier vindt nu de eerste 
nieuwbouw plaats. EPR is het eerste tech-bedrijf dat een 
nieuw bedrijfspand laat bouwen op Novio Tech Campus. De 
nieuwbouw bestaat uit 2.200 m2 productie- en kantoorruimte, 
verdeeld over drie verdiepingen. In het voorjaar van 2017 is de 
oplevering gepland. EPR is gespecialiseerd in de productie van 
high end industriële modules en systemen voor de high-tech 
industrie. De nieuwe huisvesting moet de ontwikkeling van 
EPR een impuls te geven. Daarom kiest het Nijmeegse high-

boden. Kadans Science Partner stelt zich ten doel om, samen 
met haar partners, de gebruiker totaal te ‘ontzorgen’ op het 
gebied van huisvesting en faciliteiten op alle facetten. 
Chiel van Dijen, adjunct directeur en partner bij Kadans is 
naast ontwikkelaar, vooral een breed georiënteerde huisves-
tingsconsultant. Noodzakelijk, én een groot voordeel voor 
opdrachtgevers, want de life science sector kent haar heel ei-
gen eisen en uitdagingen. ‘Huisvestingsconsulent in deze sec-
tor betekent kennis en expertise van de meest uiteenlopende 
items: van stimuleringssubsidies tot maatwerk in de huisves-
ting en van �nancieringsvraagstukken tot het beschikbaar stel-
len van een equipment pool met apparatuur. Daarnaast moet 
je bereid zijn tot een �exibel en langdurig commitment met je 
huurders,‘ aldus de specialist in deze sterk groeiende niche-
markt. Naast Novio Tech Campus is Kadans inmiddels betrok-
ken bij tal van belangrijke ontwikkelingen vooral in Wagenin-
gen, ’s Hertogenbosch (JADS op gebied van Data Science) en 
Utrecht (Genmab). Locaties in Leiden en Eindhoven staan op 
het programma. 

AGENDA NOVEMBER
11 november
Novio Tech Campus and Kadans Science Partner are organi-
sing a grand opening to celebrate the completion of building 
A and the 3rd birthday of the campus. The ceremony will be 
enlivened by the pressence of Bertholt Leeftink, the Direc-
tor-General Enterprise and Innovation at Ministry of Econo-
mic Affairs, who will perform the opening act. 

14-16 november
East Netherlands Development Agency (Oost NV) is organi-
zing the Match2Medica Tour for the third time in collaborati-
on with the NBSO network in Germany, the Enterprise Euro-
pe Network (and RVO), Taskforce Healthcare, Health Valley, 
Brabantse Ontwikkelingsmaatschappij and InnovationQuar-
ter. The focus of this tour is 'Medical Diagnostic Devices'.
The aim of the tour is to offer support to Dutch SME entre-
preneurs who focus on, or target, the international market, at 
the Medica (and Compamed) trade fair, which is the biggest 
medical marketplace in the world.

Match2Medica Tour 2016
Date: November 14 -16, 2016
Location: Düsseldorf / Germany

23 november Dutch RF Conference
The �rst Dutch RF Conference @Novio tech Campus will be 
organized in close collaboration with Techwatch, publisher of 
Bits&Chips and our new campus resident.
Target audience: engineers, team leaders, technical managers.
Focus: low-power RF, RF energy, RF power
Check dutchrf.com for Visitors info, Programme (Call for 
speakers!) and Sponsorships.

Meer informatie

Voor Novio Tech Campus:
Rikus Wolbers
e-mail: rikus.wolbers@noviotechcampus.com
mobiel: 06 28876081
of kijken op www.noviotechcampus.com

Voor Gebouw M en A of overige huisvesting:
Chiel van Dijen MRE
e-mail: c.dijen@kadansvastgoed.nl
mobiel: 06 50859710
of kijken op www.kadanssciencepartner.nl

tech bedrijf, waar 60 mensen werken, voor een representatieve 
en transparante huisvesting op Novio Tech Campus. Ook dit 
gebouw wordt weer een eyecatcher op het park. Wiegerinck 
Architecten uit Arnhem heeft een gebouw ontworpen waarbij 
de productie van modules niet langer plaatsvindt in gesloten 
productiehallen, maar verdeeld zijn over drie verdiepingen en 
zichtbaar zowel vanuit een centrale vide als vanaf buiten. In de 
nieuwbouw zijn tevens kantoorafdelingen en cleanroom-faci-
liteiten gevestigd.  Voor Rikus Wolbers is de komst van EPR 
het bewijs dat Novio Tech Campus een signi�cante bijdrage 
levert aan het innovatie- en ondernemersklimaat in Nijmegen 
en omgeving. “En er is nog ruimte beschikbaar voor zowel 
nieuwe initiatieven als in de bestaande gebouwen”.  

Kadans Science Partner
Kadans Science Partner is vanaf de initiatieffase bij Novio 
Tech Campus betrokken. Het bedrijf is sinds 2003 actief in 
de kennisintensieve sector op het gebied van huisvesting in de 
breedste zin, waarbij ook de noodzakelijke service & support, 
een breed netwerk en mogelijk ook �nanciering wordt aange-

IJ5lab en Business Generator
Hoe verklaren Chiel en Rikus het succes van de campus? 
Chiel: ‘Dat zijn vele factoren waarvan er al enkele genoemd 
zijn (de centrale ligging, de faciliteiten), maar er is op de cam-
pus ook een kruisbestuiving in optima forma. ‘Niet alleen 
binnen de campus slaan we de handen ineen, maar zeker ook 
in allerlei (inter)nationale en regionale samenwerkingsverban-
den buiten de campus.’ Rikus vult aan: ‘We zoeken continu 
naar nieuwe vormen van samenwerking. Zo is nu het IJ5 lab 
opgezet, waarin een verregaande  samenwerking met scholen, 
stagiaires en het bedrijfsleven.  Op de campus bevinden zich 
twee ROC’s, bedrijven krijgen de mogelijkheid om stageop-
drachten in een chemie lab uit te laten voeren op ons terrein 
door MBO studenten. Dat is zo populair, dat we dit nu ook uit-
breiden naar het Hoger onderwijs, de HAN en de Universitaire 
Biotechnologie. En naast een chemie lab willen we mettertijd 
ook een biologie lab. Zo blijven we ontwikkelen en uitbou-
wen. En dat moet ook, want zeker voor deze sector geldt: Stil-
stand is achteruitgang!.’ 
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- leod ederb ed nav ednaagtiU .nedehkjilegomsgnitsevsiuh etnasseretni tdeib kraP ecneicS & ygolonhceT rotacreM teH
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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 
.newuobeglemazrevrootnak elenoitidart 

Het Mercator Technology & Science Park heeft een unieke ligging aan de rand van de universiteitscampus in een regio met 
 raaw staalp ed koo teh si negnilletsnisinnek etnenimorp nav diehgizewnaa ed teM .negnimenredno edreetnëiroeg-d&r  etorg
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externe contacten.

BV Campus matcht uw huisvestingsvraag met de mogelijkheden binnen het Mercator Technology & Science Park of elders 
 .3561163-420 :aiv nemenpo tcatnoc  tnuk U ?eitamrofni reem u tliW .tietisrevinU duobdaR ed nav laaera teh nennib 

  

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

Revolutionaire behandeling 
van erfelijke ziekten

NTrans is in 2015 opgericht als een “spin-off” van het Hub-
recht Instituut in Utrecht. Mede-oprichter, Prof. N. Geijsen 
van het gerenommeerde Hubrecht Instituut in Utrecht, heeft 
een technologie ontwikkeld die het mogelijk maakt om actie-
ve bio-moleculen in primaire- en stamcellen te introduceren. 
Deze technologie, iTOP genaamd, is gebaseerd op een uniek 
“small molecule” reagens dat ervoor zorgt dat een actief op-
nameproces in werking wordt gesteld, waarbij bioactieve stof-
fen ef�ciënt worden geïntroduceerd (D’Astolfo et al. 2015, 
Cell 161: 674-690). Eén van de toepassingen is de introductie 
van het CRISPR/Cas9 gen-editing systeem in deze cellen. Op 
basis van de combinatie van iTOP-CRISPR/Cas9 wil NTrans 
een therapie ontwikkelen die het mogelijk maakt om de ge-
nen die betrokken zijn bij erfelijke spier-gerelateerde ziektes 
te repareren. 

Contact:
Dr. Marco de Boer (MBA)
marco.deboer@ntranstechnologies.com
www.ntranstechnologies.com

DOCS levert wereldwijd oplossingen aan de Farmaceutische, 
Biotech-en Medical Device industrie op het gebied van in-
en outsourcing strategie. DOCS is opgericht in 1997 en 
staat inmiddels qua omvang in de top 3 wereldwijd. DOCS 
werkt in 38 landen en heeft meer dan 3000 medewerkers 
werkzaam voor verschillende opdrachtgevers in diverse 
functies.

Als de twee na grootste en snelst groeiende divisie van 
ICON is DOCS verantwoordelijk voor staf�ng solutions, 
van recruitment van individuen tot het managen van 
wereldwijde programma’s voor klanten. 

DOCS gaat verhuizen naar het ICON kantoor!

Per oktober is DOCS verhuisd naar Schiphol-Rijk. 
DOCS Bezoekadres: 
Boeing Avenue 62-68 
1119 PE Schiphol-Rijk 
+31 20 6558900

DOCS Postadres: 
Postbus 75592 
1118 ZP Schiphol-Triport 
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Het belangrijkste doel van het nieuwe investeringsfonds in Groningen is bedrijfsmatigheid  

in de regio aan te trekken. Voorwaarde voor deelname is dat er een link moet zijn met het 

aanwezige kenniscomplex bestaande uit de Rijks Universiteit Groningen en het Universitair 

Medisch Centrum Groningen. De eerste gelden uit het inmiddels gesloten fonds zijn toe gekend 

aan Pure IMS voor de ontwikkeling van een medical device voor de toediening van medicijnen 

bij longziektes, Parkison en TBC. 

De maandagochtend na de eerste closing kijken de drie part-
ners van het noordelijke investeringsfonds terug op een lange 
weg. Al in 2005 startte Frits Kok de eerste gesprekken over 
het ‘op de markt brengen van kennis.’ Al snel schakelde hij 
daarvoor Robert Polano en Koos Koops in, die net als hij eigen 
bedrijven hebben gehad en specialist zijn in hun vakgebied. 
Koops brengt zijn kennis -  in de farmaceutische industrie 
in, Polano als �nancieel expert en Kok zelf adviseert al jaren 
jonge technologische ondernemingen na eerst zelf diverse be-
drijven in de cultuur- en civiele techniek en ingenieurssector 
te hebben gehad en uitgebouwd. ‘Bovendien mannen die net 
als ik genoeg eigen activiteiten hadden om een opstartfase van 
vijf jaar te overbruggen.’ Heil zagen ze alle drie wel in het 
avontuur want een groot investeringsfonds bestond er in het 

noorden nog niet. ‘Alleen kleine private fondsjes die samen 
goed waren voor 1,5 tot 2 miljoen. Als je echt geld nodig had 
om iets in de markt te zetten, was dat er niet.’

15 miljoen
Het vergde de heren zeker vijf jaar om de eerste vijftien mil-
joen bij elkaar te scharrelen. Daarvoor legden ze contact met 
Regionale Ontwikkelingsmaatschappij NOM, Zorgverzeke-
raar De Friesland en Investeringsfonds Groningen. ‘De andere 
15 miljoen konden we daar binnen een jaar aan toevoegen, 
zodat we het fonds dit jaar konden sluiten. Nu hebben we 
vijf jaar de tijd om te investeren.’ Een traject dat de partners 
zorgvuldig hebben voorbereid, want de gesprekken komen 
pas echt goed op gang nu er daadwerkelijk genoeg geld is om 

te verdelen. ‘We hebben inmiddels honderd initiatieven be-
oordeeld en schatten in dat van twee derde ongeveer de helft 
voldoet aan onze voorwaarden. Het plan moet valide zijn, het 
team goed, de doelstelling regionaal en het allerbelangrijkste 
is dat wij natuurlijk in het plan moeten geloven. Ziet één van 
ons drieën het niet zitten, dan gaat het niet door.’

Polano voegt daaraan toe dat ook de exitstrategie een belang-
rijk punt is. ‘Het is niet de bedoeling dat we in het bedrijf 
blijven participeren. .’ Gaat het om de kennis waarin Carduso 
Capital wil investeren dan moet deze een link hebben met life 
sciences, energie en duurzaamheid, de drie speerpunten ven 
de RUG. ‘Daarbij kun je denken aan technologie die is ont-
staan vanuit de medische faculteit in Groningen, studentenbe-
drijven, maar ook aan outside-ins. Bedrijven die naar de regio 
komen om een samenwerking met de kennisinstituten hier aan 
te gaan. Op het moment zijn we in onderhandeling met twee 
van hen. Op die manier willen wij de bedrijvigheid in de regio 
stimuleren.’ 
 
Pure IMS
Zo past de eerste investering in een bedrijf dat vanuit de RUG 
een device heeft ontwikkeld om geneesmiddelen toe te die-
nen in poedervorm bij longziektes helemaal in het beoogde 
plaatje. ‘Het is een bekend geneesmiddel en een nieuw device, 
waardoor  het traject te overzien is. We verwachten binnen 
twee tot vier jaar een positief resultaat.’ Hoeveel Carduso in 
Pure IMS heeft geïnvesteerd blijft geheim.  ‘Uiteindelijk zijn 
we zelf ook een startup en is het belangrijk dat de berichtge-
ving naar buiten geen valse verwachtingen wekt.’ Helemaal 
blanco zijn de heren echter niet, want ze zijn het alle drie ge-
wend op directieniveau te functioneren. ‘Daarom kijken we 
graag mee binnen het bedrijf waar we adviseren, maar het is 
niet de bedoeling dat we op de directeursstoel gaan zitten.’

Carduso Capital
31 miljoen om life sciences in noorden te financieren

Kijk voor meer informatie op 

www.cardusocapital.com.  

Vlnr Frits Kok, Robert Polano en Koos Koops hebben alle drie wortels 

in het noorden. Koops en Polano hebben in in Groningen gestudeerd 

en Kok woont al dertig jaar in het noorden.

CheckMark Labrecruitment bestaat dit jaar 20 jaar en dat is gevierd! 

Ter ere van dit jubileum heeft CheckMark op 29 september 
jl. een evenement georganiseerd in het Drijvend Paviljoen te 
Rotterdam. Relaties, medewerkers en oud-medewerkers wa-
ren uitgenodigd voor een unieke lezing door André Kuipers 
met aansluitend live muziek en culinaire hapjes en drankjes. 
Manon van Meel, eigenaar van CheckMark Labrecruitment 
over haar bedrijf: “CheckMark is meer dan alleen mijn ‘eigen 
zaak’ geworden. CheckMark is een ‘stukje zaak’ van iedereen 

die met ons werkt of heeft gewerkt. Alle reacties rondom ons 
20-jarig bestaan laten zien dat CheckMark staat voor een ge-
voel van energie, drive, humor, relativering en ‘out of the box’ 
durven denken. We zijn geen dertien in een dozijn bedrijf”. 
CheckMark is op 1 oktober 1996 opgericht door Ger van Meel 
en Manon Fierens. In eerste instantie gericht op management 
support en klanttevredenheidsonderzoeken maar al snel werd 
de focus gelegd op recruitmentactiviteiten voor vacatures in 

de chemie. Door de jaren heen zijn hier de vakgebieden bio-
tech, food en farma aan toegevoegd.
CheckMark is uitgegroeid tot een landelijk recruitmentbureau 
met kantoren in Gouda, Rotterdam en Amsterdam. Met het 
Kennisplatform labmanagers, waar labmanagers met elkaar 
in contact komen en het Analyst Development Program, een 
carrièretraject voor jonge, ambitieuze hlo-ers is CheckMark 
uitgegroeid tot meer dan alleen een recruitmentbureau.
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Connexe leidt organisaties door veranderingen

In een globaliserende economie is het innoverend vermogen 
van een organisatie essentieel voor haar concurrentiepositie. 
Maar is de organisatie hiervoor voldoende toegerust? Zijn er 
de juiste disciplines en competenties in huis of is er aanvul-
lende, externe expertise noodzakelijk? Ondersteunt de orga-
nisatiestructuur het creatieve proces? Is de bedrijfsvoering 
voldoende’ lean en mean’? Als uw organisatie met dergelijke 
vraagstukken kampt kan professioneel interim management 
een slagvaardige oplossing bieden.
Connexe Executive Interim Management is medio 2016 op-
gericht door Heidi Hamers-Hajduk. Zij heeft meer dan 30 jaar 

Xenikos appoints Eric van Hooren 
as Chief Development Officer to 
drive forward T-GuardTM clinical 

development program

Nijmegen, Xenikos B.V., focused 
on the development of innovative 
immunotherapies for the treat-

ment of patients suffering from serious immune diseases or 
rejection after transplantation, announced today that it has 
hired Eric van Hooren as Chief Development Of�cer (CDO).
Xenikos announced just recently that the last patient 
has completed treatment in the Company's Phase 1/2 
trial evaluating T-Guard for the treatment of steroid- 
resistant acute graft-versus-host disease (GVHD). Ypke van 
Oosterhout, PhD, Chief Executive Of�cer, said: "We are de-
lighted to welcome Eric to Xenikos in this very important pha-
se of the T-Guard development. Further information is availa-
ble at www.xenikos.com.

Synaf�x BV, een biotechnologie-bedrijf gevestigd in Oss, 
heeft een commerciële licentie-overeenkomst getekend met 
ADC Therapeutics voor het gebruik van GlycoConnect™ en 
HydraSpace™ technologiën voor de ontwikkeling van antili-
chaam-drug conjugaten. Dergelijke conjugaten zijn geschikt 
voor gerichte kankertherapie, waarbij monoklonaal antili-
chaam met grote precisie een extreem toxische verbinding 
a�evert bij een tumor, na binding aan een speci�ek oppervlak-
te-eiwit. Onder de licentie heeft de Zwitserse farmaceut ADC 
Therapeutics het recht om minstens één anti-tumor medicijn te 
ontwikkelen, met een optie voor meer.
Floris van Delft, wetenschappelijk directeur van Synaf�x, 
zegt hierover: “We zijn bijzonder verheugd dat ADC Thera-
peutics de waarde van onze technologie heeft erkend. Onze 
eigen data, alsook die van onze partners, tonen keer op keer 
aan dat GlycoConnect™ en HydraSpace™ anti-kanker medi-
cijnen mogelijk maken die zowel effectiever als veiliger zijn. 

Synaffix Tekent Commerciële Licentie-Overeenkomst met ADC Therapeutics

We zien er bijzonder naar uit om samen met het ervaren team 
van ADC Therapeutics deze gerichte kankertherapie in de kli-
niek te krijgen.”

Over Synaffix, GlycoConnect™ en Hy-
draSpace™
Synaf�x BV, opgericht in 2010 en �nancieel ondersteund 
door een consortium aan investeerders (BOM, Biogeneration 
Ventures, Merck Ventures en Aravis), heeft als ambitie om 
‘best-in-class’ conjugatie technologie te ontwikkelen en aan 
te bieden aan farmaceutische bedrijven, met als motto – con-
nect to cure™.  GlycoConnect™ is een locatie-speci�eke en 
stabiele chemo-enzymatische conjugatie-technologie, terwijl 
HydraSpace™, naast verbeterde conjugatie, een verdere ver-
hoging van de therapeutische index geeft. Beide technologiën 
zijn geschikt voor alle IgG isotypes en toxine-klassen.
Voor meer informatie, www.synaf�x.com.

organisaties geleid in sectoren met een hoge concurrentiedruk. 
Daardoor heeft zij veel praktische ervaring met organisatie-
wijzigingen, die vaak cultuurveranderingen en samenwerking 
met externe partijen vereisen om (weer) concurrerend te kun-
nen opereren. 

Connexe is bereikbaar op 06 111 00174
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Guerbet - “Full service partner” in Radiologie

In 1901 ontdekte Marcel Guerbet het product 

Lipiodol, een gejodeerde papaverolie.

De mogelijkheden die dit product verschafte 

om door middel van röntgenstralen, bloed-

vaten en organen te visualiseren, vormde een 

belangrijke aanzet tot de versnelde ontwikke-

ling van het specialisme radiologie. Tevens 

heeft dit product geleid tot de oprichting van 

de firma GUERBET in 1926, nu precies 90 jaar 

geleden. 

In de daarop volgende decennia, zijn er vanuit de zeer  
intensieve research inspanningen vele nieuwe producten aan 
het GUERBET assortiment toegevoegd. Begonnen als een 
klein bedrijf gericht op de Franse markt met vervolgens een 
klein aantal buitenlandse vestigingen, doorgegroeid tot een 
echte multinational met tot voor kort activiteiten in meer dan 
70 landen. 
De overname van de contrastmiddelen- en medical devices  
divisie van de �rma Mallinckrodt eind 2015, heeft ertoe  
geleid dat GUERBET nu wereldwijd actief is in meer dan 150 
landen.

Naast de zogenaamde van oorsprong “eigen” contrast  
producten (XENETIX, DOTAREM ARTIREM) en de  
medical devices (Flowsens multi-patient injector en Medex toedieningssystemen) beschikt Guerbet, door eerder genoem-

de overname nu ook over een zeer complete range contrastin-
jectoren. 

Zowel voor CT- (OPTIVANTAGE) en MR –(OPTISTAR  
ELITE) onderzoeken, alsmede de ANGIOMAT ILLUMENA 
voor Vaatonderzoeken. Als laatste, maar zeker niet als de  
minste aanvulling op het productpakket, moet het contrast-
middel OPTIRAY niet worden vergeten; uniek door de  
beschikbaarheid in voorgevulde spuiten.
Zo levert Guerbet vele zaken die nodig zijn op de afdeling 
Radiologie binnen het ziekenhuis. 

Naast de bovengenoemde “fysieke producten”, levert de �rma 
ook een aantal immateriële bijdragen die heden ten dage  

minstens zo belangrijk zijn. Het betreft hier SERVICE en  
ONDERSTEUNING in de breedste zin van het woord. Dit 
kan variëren van snelle en afdoende hulp bij technische  
problemen met een injector tot en met het actief meedenken 
op de afdeling Radiologie m.b.t. het bevorderen van de  
work�ow ef�ciency op de afdeling. 

Nieuwsgierig naar wat wij nog meer kunnen……..: 
www.guerbet.nl.Delivery systems designed 

to work the way you work.
Our wide range of contrast delivery systems is built for optimal 
quality, flexibility, efficiency and safety, ensuring excellent patient 
care in all imaging modalities.care in all imaging modalities.

Product availability and summary of product characteristics may differ from one country to another. Only Liebel-Flarsheim disposable syringes are authorized for use with L-F injectors.

These products are medical devices intended for use by medical imaging and diagnostic health professionals. 
For complete information about precautions and optimal usage conditions, we recommend consulting the instructions notice/user's manual.

FlowSens: Class IIb CE 0459 - Manufacturer: MEDEX, 240 allée Jacques Monod, 69800 Saint-Priest, France
OptiVantage, OptiStar Elite, OptiOne, Angiomat Illumina: Class IIb / Ready Box: Class IIa - CE0123 - Manufacturer: Liebel-Flarsheim Company LLC, 2111 East Galbraith Rd., Cincinnati, Ohio 45237, USA

GUERBET NEDERLAND B.V., onderdeel van de Guerbet Groep is gevestigd in Gorinchem (ZH). De 

Nederlandse vestiging coördineert alle activiteiten ten aanzien van de Nederlandse markt,  

zoals medische registratie, klinisch onderzoek, verkoop- en distributie activiteiten. 

De GUERBET GROUP, gevestigd in Parijs (Villepinte) Frankrijk, houdt zich voornamelijk bezig met 

de ontwikkeling en productie van contrastmiddelen zoals die worden gebruikt in de  

hedendaagse medische radiodiagnostiek. De GUERBET GROUP beschikt over een zéér  

uitgebreid assortiment contrastmiddelen voor toepassing bij Röntgen- en MRI onderzoeken. 

De huidige research- en ontwikkelingsactiviteiten van de GUERBET GROUP spitsen zich toe op 

een drietal belangrijke aandachtsgebieden te weten, oncologie, cardiovasculaire- en neuro- 

degeneratieve aandoeningen. Door middel van het onderhouden en regelmatig uitbreiden 

van diverse samenwerkingsverbanden op het vlak van medische wetenschap en "imaging" 

technologie wordt er constant voeling gehouden t.a.v. de allernieuwste ontwikkelingen op het 

vakgebied.

De heren Ergün Serçe (l) en Karel Quellhorst (r) zijn in Nederland verantwoordelijk voor Guerbet.
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-  begeleiding van huisvestingsproces van initiatief tot en met 
ingebruikname

- advisering van laboratoriuminrichting 
- toetsing van plannen in initiatief-, ontwerp- of besteksfase
- begeleiding bij ingebruikname en validatie

Veel laboratoriumgebouwen komen tot stand door bedrijfs¬-
processen te vertalen naar praktische oplossingen. Dat is pri-
ma. Als het gebruik van een laboratorium niet bij aanvang be-

PrinzenAdvies

About Panasonic 
Healthcare

Established in 1969, Panasonic Health-
care is involved in developing, manu-
facturing, selling and servicing medical 
equipment.   It’s seeks to strengthen its 
core business In Vitro Diagnostics inclu-
ding self-monitoring of blood glucose 
systems its Medicom businesses invol-
ved in medical IT businesses and its life 
science bases biomedical business and to 
continue to pursue and important role in 
the provision of optimal healthcare for 
all. For further information on Panasonic 
Healthcare please visit: www.panaso-
nic-healthcare.com/global

About Panasonic Biomedical 
Sales Europe BV
Founded in 1990 as subsidiary of the 
Panasonic Healthcare Company, it is 
their mission to become a leading, tru-
sted brand for sustainable healthcare 
and biomedical product solutions, which 
support the work of their customers to 
improve the health and well-being of 
people around the world.
For more than 25 years now, Panasonic 
Biomedical Sales Europe BV respond to 
the needs of their pharmaceutical, bio-
technology, hospital/clinical and industri-
al customers, offering an unique perspec-
tive on scienti�c research in general. As a 
result they play a critical role in product 
development for worldwide applications 
and have established a reputation as a 
manufacturer of high-quality and inno-
vative medical and laboratory equipment. 
The product line includes V.I.P. ultra-low 
temperature freezers, cryogenic freezers, 
pharmaceutical and medical refrigera-
tors, cell culture incubators, plant growth 
chambers, and portable autoclaves. For 
additional information please visit: www.
biomedical.panasonic.eu
 
For press information, please contact: 
Panasonic Biomedical Sales Europe BV
Tel: +31765433833; Fax: +31765413732
tara.marijnissen@eu.panasonic-health-
care.com
Please send sales inquiries to: 
Panasonic Biomedical Sales Europe BV
Nijverheidsweg 120, 4879 AZ, The 
Netherlands, Tel: +31765433833; Fax: 
+31765413732, biomedical.export@ 
eu.panasonic-healthcare.com

kend is, kan een ander concept toegepast worden: een cascolab 
met een aanpasbaar inbouwpakket. PrinzenAdvies heeft vanaf 
2005 ervaring met incubatorgebouwen. Daarnaast veel erva-
ring met de realisatie van researchlaboratoria, QC-laboratoria, 
GMP-ruimten en labora¬toria met een hoog inperkingsniveau.

Bij de huisvesting van deze functies is een goed afstemming 
tussen de bouwkundige voorzieningen, de gebouwinstallaties, 
de laboratoriuminrichting en de gebruikte apparatuur cruciaal. 

Thé specialist in BioBusiness Recruitment
PRIMER is thé specialised recruitment and executive search agency for commercial positions in 
in Life Sciences. We distinguish ourselves from other agencies because we focus completely on 
commercial roles, such as business development and CEO positions. Our team members work in 
commercial positions in the Life Sciences themselves and therefore we know the positions inside 
out and we understand what skills and competences are needed for these positions. Get in touch 
with us and find out what we can do for you.

Examples of commercial roles for which PRIMER can make the match:
 » Business Development at biotech companies , CROs and CMOs.

 » CEO positions at start-ups and young companies.

 » Market Access, market research and marketing and sales at pharma companies

 » Venture Capital and Life Sciences consultancy

www.primerbiobusiness.com

PrinzenAdvies info@prinzenadvies.nl
06 290 456 98 www.prinzenadvies.nl

Van initiatief tot ingebruikname de schakel tussen onderzoe-
ker en vastgoedbeheerder
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Kiadis Pharma

Biofarmaceutisch bedrijf AbbVie heeft 

een sterke Research & Development orga-

nisatie die zich hard maakt voor de ont-

wikkeling van innovatieve geneesmidde-

len. Om te komen tot nieuwe ontdekkingen, 

is in deze tak van sport een lange adem 

nodig.  Michele Manto, algemeen direc-

teur van AbbVie Nederland is trots op de 

collaboratieve werkwijze en stevige ambi-

ties die zijn bedrijf heeft in de Oncologie. 

Twintig jaar is door AbbVie’s wetenschap-

pers  achter de schermen gewerkt, om nu 

het verschil te kunnen maken in de kwali-

teit van leven van mensen die getroffen 

worden door kanker.

AbbVie wil kanker te slim af zijn

Manto: “AbbVie doet inmiddels onderzoek naar twintig ver-
schillende typen kanker. Kankercellen slimmer af zijn is niet 
iets dat een persoon  of een bedrijf alleen kan doen. Om veilig-
heid en effectiviteit en toegang tot innovatieve geneesmidde-
len te kunnen borgen, moet je volhardend zijn. 20 jaar geleden 
startte AbbVie bijvoorbeeld met  onderzoek naar een eiwit, 
BCL-2, dat een rol speelt bij bloedkanker. Heel wat stappen 
zijn sindsdien genomen om te komen waar we nu staan; een 
positieve opinie van de European Medical Agency. Wij bieden 
mensen met moeilijk te behandelen chronische lymfatische 
leukemie een nieuw perspectief.”

Samen
“Ons bedrijf gelooft in bundeling van krachten. Om tot het 
beste resultaat te komen, werken wij nauw samen met weten-
schappers, artsen, branchegenoten, gezondheidsautoriteiten, 
patiënten en belangengroepen. Onlangs werden de innovatie-
ve biotech-bedrijven Pharmacyclics en Stemcentrx onderdeel 
van AbbVie. Nu hebben wij extra expertise op het gebied van 
solide tumoren en hematologische aandoeningen in huis. We 
hebben in de Oncologie echter ook talrijke succesvolle samen-
werkingsverbanden met onafhankelijke partners.”

Groeiend momentum?
“Kanker gaat ons allemaal aan. Maar liefst een op de drie 
mensen krijgt ooit kanker en het aantal blijft groeien. Voor 
zestien potentiële innovatieve kankergeneesmiddelen zijn we 
momenteel bezig met  klinische onderzoek in fase 1, 2, of 3. 
Wereldwijd, ook in Nederland, lopen meer dan 200 AbbVie 
klinische studies in Oncologie. We zijn vastbesloten om met 
de 6.500 wetenschappers die bij ons werken, en met onze  
externe partners, de komende jaren een grote bijdrage te  
leveren aan kankerbestrijding.”

Michele Manto, algemeen directeur bij AbbVie Nederland ziet zijn 

bedrijf snel groeien in de Oncologie.

AbbVie’s Research & Development partners in 
Oncologie.
Genentech
Bristol-Myers Squibb
University of Texas MD Anderson Cancer Center
The University of Chicago Medicine
National Foundation for Cancer Research
National Cancer Institute
Center for Advanced Preclinical Research.

One year data from Kiadis Pharma’s ongoing Phase II trial 
with ATIR101™ will be presented at the American Society of 
Hematology 2016 Annual Meeting
Amsterdam, Kiadis Pharma developing innovative T-cell im-
munotherapy treatments for blood cancers and inherited blood 
disorders, announces that data from the Company’s ongoing 
Phase II clinical trial with its lead product ATIR101™ has 
been selected by the American Society of Hematology (ASH) 
Program Committee for an oral presentation at the 58th Annu-
al Meeting in San Diego, California on December 5.  
 
About ATIR101™
For patients suffering from blood cancers, an allogeneic he-
matopoietic stem cell transplantation (HSCT) is generally 

regarded as the most effective curative approach. During an 
HSCT treatment, the bone marrow, harboring the diseased 
cancer cells, is completely destroyed and subsequently re-
placed by stem cells in the graft from a healthy donor. After 
an HSCT treatment it usually takes the patient at least six to 
twelve months to recover to near-normal blood cell levels and 
immune cell functions. During this period, the patient is hig-
hly vulnerable to infections caused by bacteria, viruses and 
fungi but also to disease relapse. The Company estimates that 
approximately 35% of patients who are eligible and in urgent 
need of HSCT will not �nd a matching donor in time. A par-
tially matched (haploidentical) family donor, however, will be 
available to over 95% of patients.

About Kiadis Pharma
Kiadis Pharma is focused on cell-based immunotherapy pro-
ducts for the treatment of blood cancers and inherited blood 

disorders. The Company’s products have the potential to ad-
dress the risks and limitations connected with allogeneic he-
matopoietic stem cell transplantation (HSCT), namely Graft-
versus-Host-Disease (GVHD), cancer relapse, opportunistic 
infections and limited matched donor availability. The Com-
pany believes that HSCT could become a �rst-choice treat-
ment for blood cancers, inherited blood disorders and possibly 
autoimmune diseases and solid organ transplantations.
 
Kiadis Pharma, based in Amsterdam, The Netherlands, was 
granted an Advanced Therapy Medicinal Product (ATMP) 
certi�cate for manufacturing quality and non-clinical data by 
the European Medicines Agency (EMA). The Company’s sha-
res are listed on Euronext Amsterdam and Euronext Brussels. 
For more information visit www.kiadis.com

AbbVie nam het BCL-2 eiwit onder de loep, wat leidde tot nieuwe 

ontdekkingen in kankerbestrijding.
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Pluriomics
Missie: verbetering van cardiovasculaire medicijnontwikkeling

Ondersteund door de 3.2 miljoen euro SME grant van Horizon 
2020, het programma van de Europese Commissie om Euro-
pees onderzoek en innovatie te stimuleren, heeft Pluriomics 
nu de mogelijkheid  haar focus te verbreden: van het testen op 
veiligheid, naar het testen van effectiviteit van nieuwe medicij-
nen. ‘Het is nu mogelijk om nieuwe modellen voor hartziek-
ten te ontwikkelen en deze in combinatie met high-throughput 
screening assays te gebruiken om de effectiviteit van (kandi-
daat-) medicijnen aan te kunnen tonen,’ antwoordt CEO Ste-
fan Braam op de vraag welke mogelijkheden de grant biedt 
voor Pluriomics. In het stadium waarin het bedrijf zich mo-
menteel bevindt, ligt de focus sterk op het opschalen en het 
testen op veiligheid. Om dit te bewerkstelligen, heeft Pluri-
omics zich onder meer aangesloten bij het ‘Comprehensive 
in vitro Proarrhythmia Assay (CiPA)’ consortium. Een nieuw 
initiatief geÏnitieerd door de FDA en bedoelt om de huidige 
veiligheidsfarmacologie richtlijnen, opgesteld in 2005 door de 
International Conference of Harmonization, te herzien.’ 

Betere methodiek
In 2010 wordt in Leiden de BV Pluriomics gestart door de er-
varen biotechondernemer Herman Spolders en Stefan Braam. 
In de eerste jaren is Herman CEO, en Stefan CSO, sinds kort 
is er een wisseling geweest en heeft Stefan de positie van CEO 
ingenomen, terwijl Herman  voorzitter van de raad van bestuur 
is geworden.  Stefan Braam is in 2010 een jonge, ambitieuze 
biomedicus, gepromoveerd op het gebied van stamceltechno-
logie en de toepassing daarvan in medicijnontwikkeling. Dit 
wordt dan ook de insteek van Pluriomics:  het kweken van 
volwassen hartspiercellen uit menselijke stamcellen. ‘Een sta-
bielere, ef�ciëntere en meer diervriendelijke methodiek dan 
de gangbare, ‘ legt Stefan Braam uit. 
In 2012 komen de eerste basis �nancieringen binnen en een 
lab in het Leiden Bioscience Park wordt opgericht.  In 2014, 
bij de komst van de eerste producten, volgt een �nancierings-
ronde waarin maar liefst 4.5 miljoen euro wordt opgehaald, 

wat o.a. heeft bijgedragen aan het ontstaan van een profes-
sioneel productiefaciliteit in België. De Horizon 2020 Grant 
is voor Pluriomics natuurlijk de kers op de taart. Hoe snel 
ontwikkelingen kunnen gaan bij een kansrijk product bewijst 
Pluriomics.

Medicijnen van de 21st eeuw
‘Het primaire doel van Pluriomics is verbetering van de me-
dicijnontwikkeling,‘ zegt de gepassioneerde biomedicus. ‘Van 
ontdekking naar de markt in de huidige farma duurt 10 tot 14 
jaar, 75% van de uitgaven gaan naar falende projecten en nog 
eens 20% van de medicijnen krijgt een waarschuwingslabel 
of wordt van de markt gehaald. De huidige preklinische test-
methoden zijn niet voorspelbaar genoeg om veilige, nieuwe 
en effectieve medicijnkandidaten te selecteren. Belangrijke 
oorzaken zijn dat de verschillen tussen dier en mens voorspel-
lend onderzoek lastig maakt en dat menselijke hartspiercellen 
niet altijd beschikbaar zijn voor onderzoek. Pluriomics werkt 
nu aan verdere opschaling van de technologie en het imple-
menteren van cardiovasculaire ziektemodellen om haar far-
maceutische klanten te helpen vanaf het vroegste moment in 
medicijnontwikkeling. Pluriomics biedt met de ontwikkeling 
van humane hartspiercellen in een kweekschaal een betere, 
snellere en goedkopere oplossing.’

Volwassen cellen 
Pluriomics ontwikkelde met haar Pluricyte® platform een 
menselijk hartspiercelmodel op basis van een schaalbare pro-
ductietechnologie die ingezet kan worden om grote hoeveel-
heden cellen te produceren met minimale verschillen tussen 
de productiebatches. De hartspiercellen worden na productie 
gecryopreserveerd. Het volledige gede�nieerde hartspiercelk-
weekmedium waarvoor octrooien zijn aangevraagd, matureert 
en ondersteunt de cellen in hun functie.  Het volwassen feno-
type komt overeen met het menselijke hartspiercel en maakt 
het testsysteem zeer betrouwbaar. De hartspiercellen kunnen 

worden ingezet in alle fases van pre-klinisch medicijnontwik-
keling; vanaf het vroege high-throughput screening tot aan 
gedetailleerde studies met het kandidaatmedicijn.
Natuurlijk zijn er meerdere bedrijven op de markt die humane 
hartspiercellen aanbieden. Echter, Pluriomics is onderschei-
dend door de kwaliteit van de cellen en de manier waarop het 
bedrijf werkt. Pluricyte® hartspiercellen worden niet alleen 
aangeboden als product, maar tevens gebruikt in R&D ser-
viceprojecten die Pluriomics aanbiedt aan farma- en biotech-
bedrijven . De onderscheidendheid van de cellen zelf ligt met 
name in de volwassenheid van de cellen. ‘De acceptatie en 
implementatie in de farmaceutische ontwikkeling hangt af van 
maturiteit, stabiliteit en reproduceerbaarheid van de cellen,’ 
verteld Stefan Braam. ‘Wij zijn de enige die een maturiteit 
laat zien die lijkt op een volwassen hartspiercel. En zo is 
Pluriomics in staat om hoogstaande en geavanceerde, unieke 
technologie en service te leveren voor cardiotoxiciteittesten en 
cardiovasculaire medicijnontwikkeling.’

België
Pluriomics beschikt momenteel over 25 hooggekwali�ceer-
de medewerkers en eigen laboratoria en kantoren op zowel 
het Leidse Bioscience Park (R&D, Sales en marketing) als 
in Gosselies in Wallonië (productie, QC, logistiek). Waarom 
is ooit gekozen voor België? ‘Ten eerste omdat we dichterbij 
de klant (grote farmabedrijven) zitten en ten tweede omdat de 
productie nu ‘los’ van de R&D plaatsvindt waardoor de focus 
in België volledig op productie en kwaliteitscontrole ligt. 

De producten die worden aangeboden door Pluriomics zijn: 
Pluricyte® Cardiomyocytes en Pluricyte® Cardiomyocyte 
Medium. Het laatste is ontwikkeld voor gebruik in combi-
natie met Pluricyte® Cardiomyocytes. Naast de hartspier-
cellenkweek heeft Pluriomics een techniek in ontwikkeling 
voor het produceren van bloedvatcellen en gladde spiercellen. 
Deze celtypes zijn nu als betaproducten beschikbaar. ‘Het 
voordeel van deze verbreding op cardiovasculair gebied is ook 
dat we ons op deze manier bij de farma- en biotechbedrijven 
niet alleen pro�leren als expert op het gebied van volwassen 
hartspiercellenkweek, maar ook steeds meer als een breed 
georiënteerde expert op het gebied van innovatief cardiovas-
culair medicijnonderzoek, zegt Stefan Braam. ‘Dat wordt ge-
waardeerd.’  

Voor meer informatie:
www.pluriomics.com

Hoe snel ontwikkelingen kunnen gaan bij een kansrijk product bewijst Pluriomics. Zes jaar  

geleden opgericht met de focus op het kweken van volwassen hartspiercellen uit menselijke 

stamcellen. De eerste jaren met minimale investeringen, maar de komst van de eerste  

producten (2014) stonden voor miljoenen euro’s investeringsgeld. Dit jaar kreeg Pluriomics als 

tweede Nederlandse Life Science bedrijf een prestigieuze Horizon 2020 grant van 3,2 miljoen 

euro. Deskundigen hebben vertrouwen in Pluriomics.  
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Op de Brightlands Campus in Maastricht 

raakt Scannexus steeds meer ingeweven 

in de plaatselijke kennisstructuur. Zo is de 

nieuwe CEO van het bedrijf, Albert Scherp-

bier, tegelijk decaan van de faculteit voor 

Health, Medicine en Lifesciences en is de 

manager daily operations, Kim Feron, af-

komstig van de afdeling radiologie van 

het MUMC, Maastricht Universitair Medisch 

Centrum. Samen willen ze de unieke scan-

faciliteit die zij onder zich hebben beschik-

baar stellen voor een steeds bredere ge-

meenschap van academische instituten, 

ziekenhuizen en bedrijven in Europa en 

ver daar buiten.  

Scannexus breidt uit
Profileren als Imaging Valley Maastricht

Krachten bundelen
Terwijl proefpersonen in en uit lopen in het kader van de 
Maastricht Studie waarvoor het brein en de buik van zesdui-
zend patiënten via scans worden gescreend op kenmerken die 
iets zeggen over ziektes, vertellen Scherpbier en Feron over 
andere studies die ze gaan opstarten. ‘Voor de Maastricht 
Studie maken we gebruik van de 3 Tesla, terwijl we ook be-
schikken over een 7T en een 9,4T. Vooral die laatste is bijzon-
der. Daarvan zijn er wereldwijd vier, waarvan er slechts drie 
operationeel zijn. Die bij ons in Maastricht, in Tübbingen in 
Duitsland en in Chicago.’ 
De aanwezigheid van dergelijke state-of-the-art scanners voor 
mensen gekoppeld aan de expertise die Scannexus in huis 
heeft, maakt het bedrijf zeer onderscheidend. Een positie die 
Scherpbier en Feron nog veel meer willen gaan benutten. ‘Lag 
in het verleden vooral de nadruk op onderzoek van het brein. 
Deze zal nu uitgebreid worden naar andere delen van het li-
chaam. De technologie die we hier gebruiken, leent zich daar 
perfect voor. Het enige dat we extra nodig hebben zijn dedica-
ted coils (ofwel hulpstukken), zodat we ook andere lichaams-
delen kunnen scannen.’ Feron: ‘We hebben �ink geïnvesteerd 
in apparatuur en zoeken steeds meer de samenwerking als 
het gaat om deze in de markt te zetten. Zo is er binnen de 
Universiteit van Maasticht veel kennis aanwezig over elektro-
nenmicroscopie en de universiteit is ook leidend als het gaat 
om massaspectometrie. Samen bekend onder de noemer M4I.’ 
Voeg daar de scanners van Scannexus en de scanners van het 
MUMC van de afdeling radiologie aan toe en het scanpark van 
Imaging Valley Maastricht is compleet. 

Spin-offs
Dat Maastricht zo’n vooraanstaande positie inneemt als het 
gaat om imaging is volgens Scherpbier vooral te danken aan 
de prettige samenwerking tussen de provincie en de kennisin-
stellingen. ‘Uit de praktijk blijkt dat van elke Euro die de pro-
vincie investeert, ze er drie of vier terugkrijgen in de vorm van 
banen voor experts en op facilitair gebied. Bovendien ontstaan 
er vanuit de hier aanwezige kennis veel spin-offs die hun plek 
op de Brightlands Campus vinden. Zo zijn we nu bijvoorbeeld 
in gesprek met een bedrijf dat de scandata op een slimme ma-
nier weet te verwerken en te presenteren. Het is heel belang-
rijk de onderzoekgegevens goed te vertalen, zodat ze kunnen 
worden gebruikt.’

Belangrijk voor Scannexus naast samenwerking met de afde-
ling radiologie van het MUMC, de Universiteit Maastricht en 
kennisinstellingen in andere plaatsen als Luik en Aken is het 
veld voor het scannen te verbreden. ‘We hebben al heel veel 
ervaring opgebouwd als het gaat om het brein en van daaruit 
is de kennis heel gemakkelijk uit te breiden, omdat het brein 
het hele lichaam aanstuurt. Nieuwe onderzoeksvragen komen 
heel snel op. Zo kun je je bijvoorbeeld afvragen waar in de 
hersenen de blaas wordt aangestuurd en deze gegevens gebrui-
ken bij onderzoek naar incontinentie. Ook is het denkbaar na 
een borstamputatie en reconstructie van de borst inclusief de 
zenuw voor gevoel, na te gaan hoe dat werkt in het brein. Een 
verbreding waar je eigenlijk alle kanten mee op kunt.’ Nieuwe 
onderzoeksprojecten waaraan Scannexus meewerkt, hebben 
onder andere betrekking op de connectie tussen insulineresis-
tentie in de hersenen en obesitas en de visualisering van de 
Locus coerulens, de plek waar giftige proteïnes zich verzame-
len die relevant zijn voor Alzheimer. Verbreding op een ander 
terrein heeft te maken met de samenwerking met de afdeling 
radiologie. ‘Zo is het heel goed denkbaar dat patiënten uit het 
MUMC vanaf radiologie hier terecht kunnen voor verder on-
derzoek en kunnen klanten van ons ook gebruik maken van de 
scanners op die afdeling.’

Parkinson
Natuurlijk blijft binnen Scannexus ook het onderzoek van het 
brein een belangrijke plaats innemen. Dit was tot voor een jaar 
het belangrijkste aandachtsgebied binnen het bedrijf en daar is 
al veel vooruitgang mee geboekt. ‘Vooral bij Parkinson is het 
van belang bepaalde gebiedjes in de hersenen te stimuleren 
of juist af te remmen en daarvoor is de Tesla 7 heel geschikt, 
omdat deze nauwkeuriger werkt. Op dat gebied hebben we 
al veel expertise opgebouwd. Bedrijven en wetenschappers 
kunnen onderzoeken bij ons volledig of gedeeltelijk uitbeste-
den. Maar het is ook denkbaar dat ze de scanners simpelweg 
huren. Maar ik kan me voorstellen dat dit voor de 9,4 Tesla 
niet opgaat, want er zijn er weinig die de expertise hebben 
hiermee te werken. Wij hebben iemand in huis die zelfs in 
staat is geweest problemen aan deze scanner zelf op te lossen. 
Een belangrijke plus, want de techniek van deze scanner staat 
nog zo in de kinderschoenen dat er sneller iets mis kan gaan.’ 

Albert Scherpbier, CEO en Kim Feron, manager daily operations, heb-

ben sinds kort samen de leiding over Scannexus.

Compleet scanpark
Van de verschillende scanners binnen Scannexus wordt de 3 
Tesla vooral gebruikt voor standaardonderzoeken. Het hogere 
magnetische veld van de 7T is interessant voor studies waar-
bij het voordelen heeft nauwkeuriger te werken. Een goed 
voorbeeld is volgens Scherpbier de epilepsie-studie waarbij 
het belangrijk is voor chirurgie een zo klein mogelijk plekje 
te benaderen om de schade te beperken. ‘Het nadeel van de 
7T is, dat deze nog niet klinisch is gevalideerd, waardoor dit 
apparaat vooral geschikt is voor research. Volgend jaar zomer 
hopen we de klinische validatie rond te hebben.’ 

Met de zeer innovatieve 9,4T bedient Scannexus wereldwijd 
een relatief kleine markt, omdat deze technologie nog vrij 
nieuw is. ‘We hebben iemand in huis die de kennis ervan 
heeft en merken dat over de hele wereld graag mensen met 
ons samenwerken.’ Een voorbeeld is Bracco dat hun contras-
tinjectiesysteem wilde testen in een 9,4 Tesla-omgeving. Vol-
gens Van Sloun van Bracco een belangrijke samenwerking 
die beide kanten uit werkt. ‘We hebben bijvoorbeeld net een 
nieuwe contrastvloeistof ontwikkeld en Scannexus is bereid 
deze te testen. Op die manier ondersteunen en faciliteren ze 
ook onderzoeksprojecten van ons. Iets dat we zeer waarde-
ren.’ Zie www.scannexus.com voor meer informatie.
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speerpunt in Goningen, met het UMCG als koploper. ‘Samen 
met andere kennisinstellingen en met bedrijven onderzoeken 
we hoe we gezond en actief ouder kunnen worden, ‘vervolgt 
Ronald. ‘Dat is dringend nodig, want er zijn verhoudingsge-
wijs niet alleen steeds meer ouderen, ze worden ook steeds 
ouder. Het aantal jaren dat ze in gezondheid leven, stijgt 
echter niet even snel. Dit betekent dat veel mensen steeds 
meer levensjaren doorbrengen met een of meer chronische 
aandoeningen zoals diabetes, kanker en hart- en vaatziekten. 
Preventie, vroege diagnostiek & interventie staan centraal bij 
het streven naar Healthy Ageing en is een belangrijke kapstok 
om MKB bedrijven met kennisinstellingen samen te brengen. 
‘‘Deze interactie tussen bedrijfsleven en kennisinstellingen is 
hier in Groningen meer regel dan uitzondering’, vervolgt Ro-
nald. ‘In deze korte lijntjes ligt echt de kracht van de campus. 
Zo speelden deGroningse instellingen een belangrijke rol bij 
het bundelen van zo’n vijfentwintig MKB bedrijven in Life 
Cooperative ofwel de Healthy Ageing Business Coöperatie. 
Ronald: ‘Ook binnen dit netwerk gaat het om samenwerken 
op Life Science en MedTech gebied om de Noordelijke inno-
vatiekracht te versterken.’

Syncom

Volgens Ton Vries, CEO van een van de deelnemers van het 
eerste uur, Syncom BV, 
is de basis van de Life Cooperative om beter zichtbaar te zijn 
en samen een sterke partner te vormen richting contacten in 
biotechnologie en lifescience wereldwijd.  Ook werken de 
bedrijven samen om subsidietrajecten vlot te trekken, treden 
ze samen naar buiten op belangrijke beurzen en zoeken ze el-
kaar op binnen hun eigen specialisme.’ Syncom, specialist in 
de synthese van chirale moleculen is al wereldwijd bekend.’ 
Grote farmabedrijven en de chemische industrie roemen de 
expertise van het Groningse bedrijf. In het noorden van het 
land vervult Syncom dan ook een belangrijke voortrekkersrol 
in het promoten en stimuleren van life science en biotechnolo-
gie. Zo richt Syncom zich op het ontwikkelen van maar liefst 
40.000 stoffen die als startpunt kunnen dienen voor nieuwe 
medicijnen. Dit als onderdeel van European Lead Factory 
waaraan ze samen met andere farmaceutische bedrijven en 
MKB-kennisinstellingen deelnemen. Ton Vries: ‘Het is een 
initiatief dat voor zeventig procent wordt ge�nancierd door 
Europa en in 2013 is opgestart. Inmiddels hebben we 25.000 

Campus Groningen Kennis, onderwijs en ondernemerschap: 
over het succes van Noordelijke Netwerken

Samenwerken. De Groningse life science 

beheerst de kunst als geen ander.  Niet 

voor niets koos de Europese Commissie 

deze regio tot Europese voorbeeldregio 

op het gebied van duurzame chemie en 

bio-based economy. Groningen is hier-

mee voorloper ten opzichte van andere 

regio’s in Nederland én Europa. Ronald 

Hesse, Business Developer bij de Zernike 

Campus, Life Cooperative en de Healthy 

Ageing Campus vertelt over alle mooie 

kruisbestuivingen en waarom o.a. Healty 

Ageing al tien jaar zo’n belangrijk speer-

punt is in het Hoge Noorden.

Te beginnen met een voorloper avant la lettre op het gebied 
van samenwerking: de Zernike Campus Groningen. Dit tech-
nologisch Hart van Groningen werd vanaf 1970 ontwikkeld 
en is daarmee een van de oudste van ons land. De campus is 
vernoemd naar Nobelprijswinnaar Frits Zernike (1888-1966) 
vanaf 1920 hoogleraar in de theoretische natuurkunde aan de 
Rijksuniversiteit Groningen. Als geen ander zag hij een eeuw 
geleden al het belang van goede samenwerking en het leggen 
van nieuwe connecties om baanbrekend werk te kunnen ver-
richten. Een motto dat meer dan ooit van toepassing is op de 
Zernike Campus Groningen, sinds kort ook de trotse thuis-
basis van Nobelprijswinnaar Ben Feringa. ‘Meer dan 4.000 
topwetenschappers en medewerkers en een paar honderd on-
dernemers werken hier aan innovatieve oplossingen die de 
toekomst nodig heeft, ‘legt Ronald uit. ‘Dagelijks ontwikke-
len ruim 35.000 studenten zich hier tot professionals bij de 
Rijksuniversiteit Groningen en de Hanzehogeschool Gronin-
gen. Voor de circa 150 bedrijven vormen de hightech facilitei-
ten en de samenwerkingsmogelijkheden een uitstekende voe-
dingsbodem voor hun producten en diensten. De combinatie 
van kennis, onderwijs en ondernemerschap maakt de Zernike 
Campus Groningen een energieke broedplaats voor nieuwe 
ideeën, toepassingen en producten. Kortom, de campus is dé 
ultieme ontmoetings- en innovatieplek met uitstekende facili-
teiten en een netwerk van nationale en internationale allure.’

Healthy Ageing Campus
Op de aangrenzende campus, de Healthy Ageing Campus, 
wordt gewerkt aan de toekomst en aan oplossingen op het ge-
bied van gezond ouder worden. Healthy Ageing is sinds 2006 

Voor meer informatie: 
Life Cooperative 
www.healthyageingbusinesscooperative.nl
Zernike Campus Groningen
www.zernikecampusgroningen.nl
Healthy Ageing Campus
www.healthyageingcampus.nl

stoffen gemaakt en het doel is over een paar jaar dit project af 
te ronden. Voor ons een ideale manier om veel kennis en een 
unieke compoundcollectie op te bouwen.’

In het noorden van het land 
vervult Syncom een belangrijke 

voortrekkersrol in het promoten en 
stimuleren van life science en 

biotechnologie.

Campus Groningen
Inmiddels ontstaat er een overkoepelend model: ‘One vision, 
one goal, one Campus Groningen’. Het regionale MKB, op 
het gebied van LifeScience, Biobased Economy, Energy en 
Smart (Big)Data & IT verenigd zich om samen met de grote 
instellingen in de regio échte sociaal-maatschappelijke en eco-
nomische impact te creëren. 

One vision, one goal, 
one Groningen Campus

Kortom, om de cirkel rond te maken, met al deze innovatieve 
en ef�ciënte netwerken is het niet voor niets dat Groningen 
door de EU commissie is uitgekozen tot zowel Europese voor-
beeldregio op het gebied van Healthy Ageing als op het gebied 
van Verduurzaming en Vergroening. 

Kleven er nog voordelen aan deze erkenning? ‘Zeker, ‘besluit 
Ronald. ‘De toegekende status biedt de regio nieuwe moge-
lijkheden op internationaal niveau. Zo wordt de zichtbaarheid 
in Europa vergroot en wordt het makkelijker om aan te sluiten 
bij verschillende initiatieven en subsidieprogramma’s.  Maar 
vooral met de zichtbaarheid zijn we blij, want af en toe denk 
ik wel eens: als je ziet hoe de Campus Groningen op (inter)
nationaal niveau aan de weg timmert en hoe weinig dat bekend 
is, zijn we nog veel te bescheiden!’
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www.scientiq.euBoundless in laboratory staffi ng

R
O

B
83

26
/3

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

InnoSer breidt activiteiten uit naar BioVille

InnoSer breidt haar activiteiten uit naar België. Ze openen 
een nieuwe faciliteit op BioVille, een bio-incubator gelegen 
op de universitaire campus in Diepenbeek. InnoSer wil 
met haar komst naar België tegemoetkomen aan de stij-
gende vraag naar professionele expertise en faciliteiten op 
het gebied van preklinisch onderzoek. Tegelijkertijd wil 
het bedrijf zo ook haar positie versterken op de Europese 
markt. De uitbreiding naar België werd mogelijk door de 
facilitaire ondersteuning van LRM, de Limburgse Investe-
ringsmaatschappij.  

InnoSer, een contract research organisatie (CRO), wil het bio-
medisch onderzoek in Europa op een professionele en innova-
tieve manier vergemakkelijken en versnellen. Met haar komst 
naar BioVille wil InnoSer aan de stijgende vraag naar profes-
sionele expertise en faciliteiten op het gebied van preklinisch 
onderzoek tegemoetkomen. Voor biotech bedrijven die medi-
cijnen ontwikkelen voor ongeneeslijke ziektes is de toegang 
tot lokale preklinische voorzieningen een essentiële factor in 
hun ontwikkeling. “Momenteel is er in België een duidelijk 
tekort aan dit soort professionele faciliteiten. LRM voorziet op 

BioVille speci�eke infrastructuur zodat InnoSer kan inspelen 
op dit tekort”, zegt Ingrid Lieten, Manager BioVille. 

InnoSer beschikt over de nodige vergunningen om in BioVil-
le haar diensten ter beschikking te stellen 
aan zowel academische als private part-
ners. Ze wil het onderzoek naar nieuwe 
geneesmiddelen, om levensbedreigende 
ziekten te bestrijden en zo de kwaliteit 
van leven te bevorderen, versnellen. In-
noser haar dienstenpakket zal bestaan uit 
het uitvoeren van preklinische studies, het 
ontwikkelen en analyseren van knaagdier-
modellen die het menselijk ziektebeeld 
beter nabootsen (GEMMs), koloniema-
nagement, sanering, cryopreservatie, re-
derivatie en het facility management. 

Innovatieve onderzoek-
modellen             
Één van de prioriteiten van InnoSer is 
om, in samenwerking met enkele stra-
tegische partners, sterk in te zetten op 
proefdiervermindering. “Vanuit BioVille 
zal er veel aandacht besteed worden aan 
de ontwikkeling van nieuwe, innovatieve 
onderzoekmodellen zoals in vitro stam-
celtechnologiëen. Dit als alternatief voor 
dierproeven”, zegt Jan Bartels, CEO In-
noSer. De lokale aanwezigheid van Inno-
Ser in BioVille maar ook in Vlaanderen, 
is een bijzondere troef ter ondersteuning 
van de verdere groei en aantrek van orga-
nisaties actief in de Health & Care sector. 

Over InnoSer
InnoSer is een belangrijke, relatief jonge 
speler in de life sciences markt. Met als 
doelstelling het biomedische onderzoek 
in Europa op een professionele en inno-
vatieve manier te vergemakkelijken en 
versnellen, biedt InnoSer diensten aan op 
het gebied van genetische gemodi�ceerde 
in vivo en in vitro modellen.

Over BioVille
BioVille is een Health & Care incubator/
accelerator en “all-in-one” dienstverlener. 
BioVille biedt �exibele kantoorruimtes, 
gespecialiseerde laboratoria, uitgebreide 
administratieve en technische diensten én 
de toegang tot een groot, relevant en in-
ternationaal netwerk. BioVille is een initi-
atief van investeringsmaatschappij LRM, 
POM Limburg en Universiteit Hasselt.

Meer info: 
Jan Bartels
CEO InnoSer
E-mail: jbartels@innoser.eu 

Goele Lemmens 
Persverantwoordelijke LRM  
E-mail: g.lemmens@LRM.be 
Tel: 0474 21 30 87
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1.  Health Valley bestaat nu ruim tien jaar,  
welke successen zijn er in die tijd geboekt?

‘Eigenlijk te veel om op te noemen,’ geeft Chris aan, die het 
als een ware uitdaging ziet om met alle partners innovaties te 
ontwikkelen voor complexe vraagstukken in de zorg. ‘We zijn 
niet voor niets uitgegroeid tot het grootste innovatienetwerk 
in de Life Sciences & Health in Nederland bestaande uit 300 
partners. Daarnaast werken we natuurlijk ook nog met heel 
veel andere organisaties samen. Toch is de basisgedachte be-
houden gebleven en dat is: matchmaken. Binnen het netwerk 
komen de partijen bij elkaar en worden de contacten versterkt 
door de business support die wordt aangeboden en activiteiten 
die georganiseerd worden. Die activiteiten zijn inmiddels wel 
enorm uitgebreid. Zo zijn er een aantal keren per jaar regi-
onale netwerkbijeenkomsten, bijvoorbeeld in Twente en op 
het Pivot Park in Oss en zijn er regelmatig bijeenkomsten met 
presentaties over speci�eke thema's, zoals  'From Molecule 
to Business', een inhoudelijke bijeenkomst over bijvoorbeeld 
personalized medicine met bijdragen vanuit het veld, die druk 
wordt bezocht. Voor de partners zijn er netwerkborrels, de 
Health Valley Cafés, en is er een eindejaarsbuffet. Een maan-
delijkse nieuwsbrief houdt iedereen van elkaars activiteiten op 
de hoogte. Jaarlijks hoogtepunt is het Health Valley Event.’
‘Vooral de laatste 3 jaar is er een enorme groei in het aantal 
partners. En dat beperkt zich niet alleen tot Oost-Nederland, 
er komen er steeds meer bij uit Noord- en Zuid Holland en 
Utrecht. We hebben een behoorlijke aanwas van grote organi-
saties die je wellicht niet direct linkt aan de zorg. Zoals KPN 
(die zich actief bezighoudt met connectiviteit op het gebied 
van chronische ziekten) en Post-NL (die zich richt op nieu-
we zorgconcepten), maar ook  intensieve samenwerking met 

Health Valley
Grootste innovatienetwerk in de Life Sciences & Health in Nederland

Driehonderd partners. Tezamen vormen ze het 

netwerk Health Valley, een unieke organisatie die 

technologische innovaties in de Life Sciences & 

Health (LS&H) stimuleert. Universiteiten, zor-

ginstellingen, bedrijven en overheden bundelen 

zich om kennis uit te wisselen, innovatieve pro-

jecten op te zetten of (startende) ondernemers te 

adviseren en te �nancieren. Deze verbinding van 

kennis, technologie en business verbetert de zorg 

en geeft de economie een enorme stimulans. Direc-

teur Chris Doomernik –die als bedrijfskundige in 

het bedrijfsleven en de zorg werkte-, is bij uitstek 

geschikt om als spin in dit web te functioneren.

Rockstart Accelerator Digital Health die een 180 dagen pro-
gramma biedt voor startups om hun business te �netunen en 
hen voor te bereiden op uitbreiding en vergroting van de busi-
ness. Op deze manier ontstaan verrassende kruisbestuivingen 
en gaat het vliegwiel steeds sneller draaien.

Op deze manier ontstaan verrassende 

kruisbestuivingen en gaat het 

vliegwiel steeds sneller draaien

2.  De PRAKTIJK: er zijn inmiddels vele organi-
saties die dankzij Health Valley successen 
hebben geboekt, kunt u er enkele noemen?

Zeker, ik denk dan aan RedMedTech Ventures, een program-
ma waarbij we innovaties opsporen en startups netwerk en 
coaching bieden. RedMedTech Ventures heeft 15 bedrijven 
ge�nancierd voor 4,2 miljoen euro, die vervolgens maar liefst 
10,9 miljoen aan vervolg�nanciering ophaalden. 

Geschiedenis
De basis voor Health Valley is zo’n 10 jaar geleden 
gelegd, toen een aantal ontwikkelingen in de regio 
Nijmegen samen kwamen. Bij de Radboud Universiteit 
en Radboudumc wilde men zich sterker gaan inzetten 
op valorisatie van kennis. Tegelijkertijd ontstond in het 
economisch beleid meer aandacht voor kenniseconomie 
en clustervorming. Uit onderzoek van Oost NV naar de 
sterkten van Oost-Nederland kwam de gezondheidszorg 
naar voren als sector met veel werkgelegenheid, 
innovatief vermogen en sterke bedrijvigheid. In het 
kader van het zogenaamde piekenbeleid presenteerden 
de provincies Gelderland en Overijssel vervolgens in 
2004 de ‘Triangle’ Food, Health en Technology als drie 
topgebieden rond de universiteiten van Wageningen, 
Nijmegen en Twente. Deze drie topgebieden werden 
door het ministerie van Economische Zaken erkend als 
pieken van Oost-Nederland. Health Valley begon in 2004 
als een project van Oost NV. In 2006 werd de Stichting 
opgericht. In 2014 trad Chris Doomernik aan.

Een zeer succesvol voorbeeld van een route die de innovatie 
naar de markt versnelt, zijn de Embedded Field Labs (proef-
tuinen) waarbij we in samenwerking met Oost NV onderne-
mers en de zorgpraktijk samen brengen om die laatste, com-
plexe stap van concreet concept naar bruikbaar product te 
versnellen. We hebben momenteel vier Embedded Field Lab’s 
die in verschillende fasen van ontwikkeling zijn. Een is ge-
richt op de gehandicaptenzorg (leading is hier zorgorganisatie 
Siza). Een ander Field Lab is gericht op revalidatie (leading is 
de Sint Maartenskliniek). Een derde is een eerstelijns �eldlab 
(leading hier is Thermion) en de vierde betreft een Field Lab 
voor de tweedelijns zorg (leading is Slingeland Ziekenhuis). 
Field Labs zijn zeer gewild bij ondernemers die op het punt 
staan een product op de markt te introduceren. In een Field 
Lab kunnen ze dit product in de praktijk testen, evenals de 
ervaringen met zorgverleners en patiënten. 
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Een derde voorbeeld is de samenwerking van 11 innovatie regio’s  in de Stichting 
Zorginnovatie Nederland. Health Valley was één van de initiatiefnemers hiervan. Naast een 
goede samenwerking, hebben we eveneens een website (www.zorginnovatie.nl) die het idee 
van een community ondersteunt. Daarnaast reiken we jaarlijks tijdens het Health Valley 
Event de NATIONALE ZORGINNOVATIEPRIJS uit waarmee de beste innovatie van 
het jaar € 15.000 kan winnen. De winnaar van 2016 is Dovideq met ScopeControl. Begin 
volgend jaar organiseren we de prijs voor 2017. Organisaties die interesse hebben, kunnen 
hun innovatie alvast aanmelden op dit platform (en daarna altijd nog updaten).

3.  Het Health Valley Event is een van de jaarlijkse hoogtepunten; is er 
al iets te zeggen over het event op 9 maart 2017?

Voor de komende vier jaar is het thema van onze events ‘Concepts for healthy life’, waar-
bij we een prachtig innovatiepro�el neerzetten ook in Europees verband. ‘Patient driven  
technology’ staat dit jaar centraal. De patiënt als vertrekpunt voor innovatie, zowel op het 
gebied van pharma als medtech. We verwachten minimaal het aantal bezoekers van vorig 
jaar, en dat waren er 1200. Save the date en hou de website van Health Valley in de gaten: 
www.health-valley.nl/event.

4.  De financieringsvormen zijn de laatste jaren enorm uitgebreid, 
naast investeren (ook particuliere investeerders) & financieren, 
wordt er ook veel aan crowdfunding gedaan. Wat kan Health  
Valley op financieringsgebied betekenen voor (door)starters?  

Binnen het netwerk worden regelmatig bijeenkomsten over �nanciering georganiseerd, 
waarbij de diverse vormen naar voren komen. Zoals investeren via het medisch specia-
listisch bedrijf, business angels (particuliere investeerders) en het uitgeven van obligaties. 
Daarbij proberen we zoveel mogelijk matches te maken en geven ondernemers praktische 

voorbeelden en delen hun ervarin-
gen.Zo werden tijdens de laatste 
bijeenkomst de voor- en nadelen 
en de tips rond crowdfunding, het 
via een website geld ophalen bij ie-
dereen die wil investeren, belicht. 
Dat wordt steeds populairder. Er 
zijn verschillende platforms actief 
die onder meer genoemd staan op 
onze site (ondernemen/crowdfun-
ding). We hebben een samenwer-
king met Fundwijzer. Fundwijzer 
biedt een overzicht op het gebied 
van alternatieve �nancieringen, 
waaronder 76 crowdfunding plat-
formen, aanbieders van factoring, 
crowdfunding en kredietunies en 
een overzicht van participatie-
maatschappijen in Nederland. 

5. Plannen voor de  toekomst….
Doorgaan met groeien en bloeien! Net als de afgelopen tien jaar. Voor meer informatie: 
www.healthvalleynetherlands.com

Enorm bedankt voor het 
vertrouwen dat u ons de afgelopen 
jaren gaf.

Namens het hele checkmark team 

Manon van Meel, oprichter CheckMark, 

Sven Hemmink, algemeen directeur, 

Cora Bos, commercieel directeur.
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CheckMark 20 jaar
1996 - 2016

Gouda 
Tel: 0182 590 210

Amsterdam 
Tel: 020 820 44 30

Rot te rdam
Tel: 010 820 89 50

The better match  
in Chemistry & Life Sciences Jobs

w w w . c h e c k m a r k . n l
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Eén gezamenlijke botbank 
voor Nederland 

BISLIFE Foundation is een not-for-pro�t weefselinstelling 
die postmortaal humaan weefsel, zoals hartkleppen, bot- 
en peesweefsel uitneemt bij Nederlandse donoren voor 
transplantatiedoeleinden. Daarnaast verkrijgt BISLIFE 
via de ziekenhuizen heupkoppen van patiënten die hun 
heupkop doneren als zij een heupprothese krijgen. 

Bot- en peesweefsel is het meest getransplanteerde weefsel. In 
2015 kregen 1312 patiënten botweefsel van levende donoren 
en 1835 patiënten botweefsel van overleden donoren. 
Het proces van donatie tot aan transplantatie bestaat onder  
andere uit het medisch screenen van de donoren, testen op  
overdraagbare aandoeningen en op potentiele bacteriële 

Biomedica Life Sciences 
Summit presenteert de laatste 

doorbraken op het gebied 
van de biowetenschappen 

JM Separations BV 
automatiseert 

single-use processen

contaminatie van het weefsel. Veiligheid, kwaliteit en 
betrouwbaarheid staan bij BISLIFE voorop. Ook Sanquin heeft 
een botbank die botweefsel van levende donoren verkrijgt, 
opslaat en distribueert wat sterk overeenkomt met de processen 
van BISLIFE. Per 1 januari 2017 zal de botbank van Sanquin 
dan ook samengaan met BISLIFE. Met de fusie tussen beide 
botbanken die op 1 juli 2017 afgerond zal worden, ontstaat een 
botbank met een sterke positie in Nederland en Europa die op 
rendabele wijze geëxploiteerd kan worden mogelijkheden schept 
tot de ontwikkeling van nieuwe producten en behandelmethoden. 
BISLIFE levert al meer dan 25 jaar bot- en peestransplantaten 
aan ziekenhuizen. Deze transplantaten worden toegepast voor 
verschillende indicaties. Pezen bij een kruisbandreconstructie 
en afgescheurde schouder- of bicepspees. Botchips bij het 
opvullen van een botdefect na het plaatsen van een prothese of 
bij een botcyste. Grote bottransplantaten worden ook toegepast 
na tumorchirurgie. 

©2016 Waters Corporation. Xevo, Waters and The Science of What’s Possible are registered trademarks of Waters Corporation.

Your laboratory is being challenged to expand the scope 

of ultimate sensitivity analysis. Don’t let complex matrices 

and low concentration levels stand in the way. The fast-track 

to simplifying your most complex analyses with highly repeatable 

results awaits at waters.com/XEVOTQXS

XEVO® TQ-XS
INTRODUCING

THE ONLY THING YOU’LL FIND DIFFICULT
TO QUANTIFY ARE THE POSSIBILITIES.

PHARMACEUTICAL   ■ HEALTH SCIENCES ■ FOOD ■ ENVIRONMENTAL ■ CHEMICAL MATERIALS
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Chromatography Today
Drug Discovery World
European BioPharmaceutical Review
European Pharmaceutical Review
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De elfde a�evering van de Biomedica Life Sciences Summit 
wordt op de Technische Universiteit Eindhoven gehouden op 
9 en 10 mei 2017. Er worden ca. 1000 bezoekers verwacht. 
Het tweedaagse programma presenteert innovaties op  
gebied van de gepersonaliseerde geneeskunde, regeneratieve 
geneeskunde en slimme diagnostiek. Zo'n zestig exposanten  
tonen hun laatste producten en ideeën voor deze vakgebieden en 
voor de medische sector als geheel. Onder hen zijn er twintig 
start-ups die op zoek zijn naar zakenpartners, investeerders en 
samenwerkingsmogelijkheden. De inschrijving voor sponsoren 

en exposanten is al geopend. Voor meer informa-
tie, ga naar: www.biomedicasummit.com.

De single-use markt in de farmaceutische 
en biotechnologische industrie groeit 
hard, alsmede de verkrijgbare single-use 
technologieën. Voorbeelden van nieuwe 
technologieën zijn geautomatiseerde kleppen 
en allerlei single-use sensoren.

Door deze producten op de juiste wijze te 
combineren met pompen, weegschalen en 
temperatuurregelaars, maakt JM Separations 
BV het mogelijk om compleet geautomatiseerde 
single-use processen te creëren. Hierdoor kunnen 
de processen 24/7 en zeer nauwkeurig uitgevoerd 
worden, zonder dat het proces bemand moet 
zijn door een operator. Farmaceutische en 
biotechnologische processen waar automatisering 
zeer geschikt voor is zijn bijvoorbeeld media 
bereiding, perfusie, TFF �ltratie en virus 
inactivatie.

De geautomatiseerde processen worden 
vormgegeven in op maat gemaakte roestvrijstalen 
skids. Deze skids zijn geschikt zijn voor het 
gebruik in clean rooms en voldoen aan alle 
reglementen zoals GAMP5. JM Separations BV 
ontwikkelt voor haar klanten zowel de single-use 
producten, als de hardware en software. Hierdoor 
is een perfecte afstemming gegarandeerd.  
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www.cls-services.nl
recruitment, selection and career coaching in chemistry | pharma | biotech | food

CLS Services
CHEMISTRY OF CONNECTING PEOPLE

WE ARE SETTLED
Plus Ultra Building
Bronland 12c
6708 WH Wageningen 
+31 (0)88 22 77 555

Synergy, interaction, cooperation and open 
innovation between the various companies 
are key in our new location. Occupants of the 
Plus Ultra building share knowledge and work 
together on new developments. 
Openness, transparency, communication and 
visibility play a critical role, while pursuing the 
drive to keep innovating and improving, never 
stop exploring and always be curious.

The labour market and our way of working 
are changing in time. Our core values remain. 
Making the perfect match by connecting 
people through a personal approach.

We are looking forward meeting you in our 
new offi  ce in Wageningen.

Dagelijks krijgen wij bij SIRE Life Sciences vragen van 
talenten uit de academische wereld; van PhD en Post 
Doc-studenten die een carrière binnen het bedrijfsleven 
ambiëren. Dan blijken er veel vooroordelen te bestaan. 
Ook vinden academici het lastig hun weg te vinden naar 
de industrie. Welke positie kan ik bemachtigen? En hoe 
pak ik dat aan? Hoe moet ik mijzelf pro�leren? 

Van academie naar industrie

TNO genereert, optimaliseert en vali-
deert Organ-function-on-a-chip-model-
len. Hiermee kunnen wij u voorzien van 
beter voorspellende modellen die meer 
representatief zijn voor de situatie in de 
mens. Wij richten ons op de speci�eke 
orgaanfuncties van lever, darmen en lon-
gen, bepaald door onze expertise en 
track record in deze onderzoeksvelden. 
De Organ-on-a-chip-modellen zullen 
ons meer leren over waarom sommige 
patiënten wel en andere niet reageren op 
een speci�eke behandeling, het kan hel-
pen bij strati�catie van patiëntenpopula-
ties en bijdragen bij een gepersonaliseer-
de therapeutische aanpak. Daarnaast zal 
Organ-on-a-chip bijdragen tot verminde-
ring van dierproeven.

 
Organ-on-a-chip; Een verandering in 
de richting van een betere voorspelling 
van de uitkomsten bij patiënten, de vei-
ligheid van nieuwe producten, een beter 
inzicht in de inter-individuele variaties. 
En bovendien een belangrijke bijdrage in 
de richting van dierproefvrije innovaties. 

Bekijk voor meer informatie tno.nl/or-
ganonachip en download gratis het white 
paper.

Organ-on-a-chip: 
versnelling in de 

medicijnontwikkeling

Waar jonge professionals vooral tegenaan lopen is de kloof 
tussen de academische omgeving die zij kennen en de onbe-
kende commerciële biotechnische- of farmaceutische bedrijfs-
tak.  In de selectie en begeleiding die wij bieden beoordelen 
we of iemand met een PhD of Postdoc in een commerciële 
organisatie tot zijn recht kan komen. Niet voor elke academi-
cus is die stap geschikt, maar wij hebben ervaren dat met een 

zorgvuldige selectie en begeleiding veel talenten die uitdaging 
willen aangaan. 
Om het jonge academische talent nog beter te kunnen bege-
leiden heeft SIRE Life Sciences de handen ineengeslagen met 
het Nederlands Kanker Instituut (NKI), waar 150 Post Docs 
werken. Begin 2017 organiseren we gezamenlijk met enke-
le gastsprekers een evenement om meer duidelijkheid te ver-

schaffen aan de jonge talenten in de aca-
demische wereld.  En voor de industrie 
een kans om de behoeften van jong talent 
beter te begrijpen. De alsmaar groeiende 
vraag naar specialisten binnen de indus-
trie daagt ons uit die brug te slaan.

Hilbert van Alphen & Hessel Edelijn, 
Recruitment Strategist bij SIRE Life 
Sciences

SIRE Life Sciences® is marktleider in 
Life Science recruitment. SIRE gelooft 
dat de recruitmentmarkt een pionierspo-
sitie vervult op het gebied van technolo-
gie en innovatie.
www.sire-search.com
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Panasonic has introduced a new, ultra-low temperature, 
upright freezer that provides high capacity sample stora-
ge within an optimum footprint. Combined with indus-
try-leading cooling performance and reliability, it offers 
an ideal long-term preservation solution.

Panasonic’s MDF-DU900V VIP -86°C Upright Freezer 
(MDF-DU900V- PE) is the latest addition to its VIP ultra-low 
temperature freezer series, which is speci�cally designed to 
provide exceptional solutions for the preservation of labo-
ratory samples. With high sample storage capacity, the new 
freezer is ideal for high volume and long term preservation of 
samples required in biobanks and biorepositories.
 
High capacity sample storage
With a volume of 845 litres, the MDF-DU900V- PE offers 
up to 40%* more 2”-box storage capacity within the same 
footprint, which means up to 672 2”-boxes can be stored 
within 1m2. The new model features Panasonic’s advanced 
VIP PLUS insulation panels, which optimise interior volume 
within the smallest footprint possible to ensure the most ef�-
cient use of space. VIP PLUS technology incorporates a revo-

New MDF-DU900V VIP -86°C Upright Freezer from Panasonic

lutionary vacuum insulation cabinet construction that reduces 
wall thickness by approximately one half. As well as saving 
space, it also contributes to overall energy ef�ciency of the 
freezer due to the low thermal conductivity of the insulation. 
Although it has an increased internal capacity, the freezer has 
a conventional depth, which allows for easy installation.
 
Superior cooling
Refrigeration components for the MDF-DU900V-PE have 
been carefully selected and matched for optimum and ef�cient 
operation under demanding laboratory conditions. They inclu-
de Cool Safe® compressors, which are speci�cally designed 
by Panasonic for ultra-low temperature applications, with 
innovative refrigerant feedback processes to reduce compres-
sor temperature. Combined with Panasonic’s proven cascade 
refrigeration system, the highest levels of performance and 
reliability can be achieved. Panasonic’s advanced refrigera-
tion technology ensures that the MDF-DU900V-PE achieves 
exceptional temperature recovery after door openings and 
sample placement, stable internal temperatures and increased 
durability. The MDF-DU900V- PE also has two independent 
insulated inner doors for maximum temperature uniformity.

 
Intelligent security
Managed and monitored by an integrated microprocessor 
controller, the MDF-DU900V-PE has a comprehensive alarm 
system and self-diagnostic functions. In addition, the new 
EZlatch included in the model makes access to stored sam-
ples even easier. This easy-access door handle is engineered 
to cope with frequent door openings, simplify one-handed 
access, and control frost associated with large differences bet-
ween internal and external temperatures.
 
Easy data monitoring
Freezer temperature and other important status information 
for the MDF-DU900V-PE, such as door opening times and 
alarm history, are clearly displayed and logged, with the possi-
bility to export data to USB. A colour LCD touch panel allows 
full user control, even with gloved hands. The USB port ma-
kes transferring data to a PC simple and convenient.
 

Dependable preservation
High quality design and manufacture ensure that Panasonic’s 
new MDF-DU900V VIP -86°C Upright Freezer offers a trus-
ted and reliable storage option that can maintain the integrity 
of precious samples in the demanding laboratory environment 
and contribute to better ef�ciency.
 
*MDF-DU900V-PE as compared with Panasonic model with 
an equivalent footprint.
 
For more information, please visit: http://www.biomedical.pa-
nasonic.eu/vip-ult-freezers-86/mdf-du900v-pe or http://www.
biomedical.panasonic.eu/vip
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The Hamptons op de Wadden
Grand Hotel Opduin

Groene tapijten, blauwe stoelen en lichte 

kleuren maken de kamers bij Grand Hotel 

Opduin tot luxe optrekjes die zo kunnen  

figureren in een film over ‘The Hamptons’. 

Een naam voor een groep badplaatsen 

waar veel rijke New Yorkers een zomerhuis 

hebben. Dat speciale luxe gevoel van 

even buiten zijn vanuit de stad is op de 

Wadden te vinden vlakbij zee. Grand Hotel 

Opduin ligt letterlijk op de duinen, bestaat 

al tachtig jaar en is door de complete  

restyling nog steeds vernieuwend. 

‘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’. We gaan een beetje terug in 
de tijd. In onze kamer liggen schelpen, staat een kast die we 
kennen uit de jaren zestig en hebben de comfortabele stoelen 
ranke pootjes. 

Kaasje buit maken
Het is Gerben van der Molen die verantwoordelijk is voor de 
vernieuwing van alle kamers bij het Texelse hotel. Nadat het 
restaurant, de wellness, de vakantiewoningen, de terrassen en 
de serre compleet waren gerestyled, was dit de laatste stap om 
Grand Hotel Opduin een volledige metamorfose te geven. Het 
gevoel van de jaren zestig is nu overal aanwezig, maar 
natuurlijk wel gecombineerd met de luxe van nu, want alle 
kamers hebben bijvoorbeeld airconditioning en extra lange 
boxspringbedden met topper. Het lichte, frisse interieur zorgt 
ervoor dat het ook in de wintermaanden lijkt alsof binnen de 
zon schijnt. Daardoor is de verleiding er hier op uit te trekken 
groot. Waarheen? Bijvoorbeeld naar Kaasboerderij Wezen -
spyk. Het is volgens de kok van Grand Hotel Opduin een 
belangrijke leverancier. Hij werkt namelijk alleen met eerlijke 
streekproducten en zijn restaurant is bekend door Slow Food. 
De boerderij ligt op �etsafstand van het hotel, want dat is ook 
een kenmerk van eerlijk eten. Het komt net als vroeger van 
dichtbij en belast het milieu zo min mogelijk. We besluiten op 
de �ets te gaan. De weg spant zich als een lint tussen de groene 

vlakken van de Koog naar Den Burg. Daardoor zien we vanuit 
de verte al de boerderij 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 keurig liggen uitgestald. Met grote messen 
snijden twee vrouwen de kazen en iedereen is volop aan het 
proeven. ‘Dat was lekker’, 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. We zitten in het restaurant 
en kijken door de grote ramen uit op de duinen. Ook hier zijn 
het schelpen, frisse kleuren en hout die het interieur bepalen. 
We zitten in comfortabele stoelen en leunen nog net niet ach-
terover wanneer we ons voorgerecht krijgen. De kok heeft de 
schapenkaas tot een wafeltje gebakken om dit als decoratie te 
gebruiken voor de aardappelsalade van Boer Keijser. Ja ook 
uit Texel, met huisgemaakte lamsham met daarboven op een 
schijfje van een zoetzuur minibietje. De Texelse duindoorn 
komt terug in de speciale balsamico-dressing. Een feest om al 
deze verschillende smaken te proeven terwijl we zien dat het 
buiten langzaam donker wordt. 

Texelse retro
Ook wanneer het buiten nog net niet vriest, zit het hotel 
bijna vol en de meeste gasten eten in het restaurant. Het is 
in de verre omtrek bekend. Na het voorgerecht laten we ons 
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 zijn liefde 
vond via Boer zoekt vrouw. Zijn schapen leveren de melk aan 
Kaasboerderij Wezenspyk. Sinds enkele jaren produceert hij 
ook lamsvlees en heeft hij zijn eigen stal omgebouwd tot een 
soort luxe dierenhotel waar de lammeren genieten van warme 
melk die hij met een eigen installatie levert. 

Proeven van deze specialiteit is extra speciaal in een omgeving 
die is ingericht voor een luxe verblijf. Juist door de vele re-
tro-elementen heerst er in het hotel en het restaurant een sfeer 
van vervlogen tijden. Grote borden waarop in blauwe letters 
staat geschilderd ‘Life is better at the beach’ versterken dat 
gevoel. Hier is er niets anders dan de rust van wuivend gras en 
een zee die zich de ene keer op het strand stort om zich daarna 
rustig terug te trekken. Daarom is het extra lekker na het diner 
nog even het strand op te zoeken. Het waait. Heel hard, maar 
dat hoort erbij. Het pad gaat plotseling steil omhoog waarna 
er onbelemmerd uitzicht is op die zee die overal aanwezig is. 
Enkele verdwaalde strandgangers hadden hetzelfde idee, maar 
verder is het stil langs de rand van het water. De kou drijft 
ons uiteindelijk weer naar binnen waar de warmte ons als een 
cocon omhult. Tijd voor een massage.

Texelse massage 
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 lichaamsbehandelingen waarbij er gebruik is 
gemaakt van Texelse producten. De voeten verwennen de 
schoonheidsspecialistes met Texelse wei en schapenwolcrème 
en voor het lichaam gebruiken ze het Waddenzeezout als 
scrubmiddel en Texelse bijenhoning bij  de massage. 

Winterarrangementen bij Opduin
Speciaal voor de winter heeft Grand Hotel Opduin een aantal bijzondere arrangementen waaronder de Warme winteraan-
bieding 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 gezichtsbehandeling horen en voor andere behandeling 
een reductie van 25% geldt. Kijk voor meer informatie of reserveringen op www.opduin.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

Elyse Gorinchem ontvangt eerste patiënten

Dialysepatiënten in de regio hoeven voortaan 

minder lang te reizen voor hun dialyse be-

handelingen. Op 10 oktober opende Elyse haar  

vijfde kliniek in Gorinchem. De kliniek biedt  

in een kleinschalige opzet nierzorg in een  

huiselijke sfeer, buiten het ziekenhuis.

Huiselijke sfeer
Myriam Zeelen is zorgmanager bij Ely-
se. “Bij Elyse gaat het om goede medi-
sche zorg én een goed gevoel. We zorgen 
ervoor dat patiënten zich bij ons thuis 
voelen, zodat we ook bijdragen aan hun 
welzijn.” Elyse werkt met zelforgani-
serende zorgteams, bestaande uit een 
nefroloog, dialyseverpleegkundigen, een 
maatschappelijk werker en een diëtist. 
Bij elke zorgverlener staat de intrinsieke 
motivatie hoog in het vaandel.

Kleinschalig 
en persoonlijk
Nefroloog Mario Korte is vanuit het Al-
bert Schweitzer ziekenhuis verbonden 
aan Elyse Gorinchem. “Het menselijke 
aspect is hier de voornaamste insteek. 
We richten ons op patiënten die meer be-
hoefte hebben aan een kleinschalige om-
geving. In de huidige aanbod van dialyse 
in het ziekenhuis en thuis, vormt dit con-
cept een tussenoplossing. Het doel blijft 
uiteindelijk om dialyse te bieden die van 
een hoge kwaliteit is, daarin zijn alle 
centra gelijk. Elyse onderscheidt zich op 
patiëntvriendelijkheid.”

Elyse Klinieken voor Nierzorg werkt 
voor Elyse Gorinchem nauw samen met 
het Albert Schweitzer Ziekenhuis en Ri-
vas Zorggroep.

B. Braun Medical
B. Braun is met 56.000 medewerkers in 
64 landen een van de wereldleiders in de 
gezondheidszorg. Met een portfolio van 
ruim 5.000 productlijnen kan B. Braun 
op 18 therapievelden altijd een innova-
tieve oplossing bieden aan ziekenhuizen, 
thuiszorg, dialysecentra, patiënten en 
distributeurs. Avitum Nierzorg is onder-
deel van B. Braun en bestaat uit B. Braun 
Avitum (apparatuur en producten voor 
nierzorg) en Elyse Klinieken (behande-
len van dialysepatiënten).

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 2017.

For Employer Branding 

and Talent Recruitment 

in Life Sciences, Chemistry, Food & Pharma 

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

For more information:
T: +31 (0)35 303 0013
E: info@bcfcareerevent.nl and info@bc� obs.nl
W: www.BCFcareerevent.nl and www.BCFjobs.nl

BCFCAREEREVENT
11 MAY 2017   Jaarbeurs Utrecht
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Berendsen Micronclean | Koopman Heeresweg 10 | 8701 PR Bolsward | 0515 570 820 | cleanroomservice@berendsen.nl

IT COULD BE FOR FASHION,
BUT IT’S FOR  
CLEANROOMS ONLY

MicronGoggles 
- Cleanroombrillen Service

Inconsistente resultaten door handmatige desinfectie. Elimineer dit risico door ons automatische 
desinfecteerproces voor cleanroombrillen. 

Geautomatiseerd en gevalideerd proces

Volledig traceerbaar door micro-chips

Automatisch vervang van bril 

Altijd beschikking over een consistent schone cleanroombril 

Benieuwd hoe een bril uit ons proces komt? Vraag vrijblijvend aan: 
www.berendsen.nl/cleanroombrillen

Meer info: 
www.watson-marlow.com/
nl-nl/range/asepco/

van de klepkamer. Bij andere kleppen duurt het vaak meer dan 
vijf minuten om een membraan te vervangen, en is er speci�ek 
gereedschap en gespecialiseerde kennis nodig. Bij de Asep-
co-kleppen duurt het vervangen van een membraan minder 
dan 60 seconden, zonder gereedschap of speci�eke training. 

Doorgaans worden de Asepco radiale membraanafsluiters op 
maat gemaakt, volgens de speci�eke eisen van de klant. Asep-
co kan deze in minder dan zes weken produceren. 

Asepco weirless kleppen met radiaal membraan 
biedt 80% besparing op onderhoudstijden

Watson-Marlow Fluid Technology Group introduceert de 
Asepco reeks weirless radiaal membraanafsluiters. Deze 
aseptische tankbodemkleppen en in-line kleppen zijn spe-
ciaal ontworpen voor processen die maximale zuiverheid 
vereisen. 

Het gepatenteerde ontwerp van de Asepco-kleppen maakt ge-
bruik van een uniek radiaal membraan dat drie afdichtingen in 
één vormt: bij de inlaat, op de ronde schouder en op de bodem 

De Asepco kleppen met radiaal mem-
braan zijn onderverdeeld in twee pro-
ductfamilies: in-line kleppen en tankbo-
demkleppen. In regel worden beide 
productreeksen vervaardigd uit massief 
316L roestvrij staal. Op vraag van de 
klant zijn ze ook in andere materialen 
verkrijgbaar, zoals: AL6XN en Hastelloy 
C-22 en C-276 verkrijgbaar. Elke klep en 
membraan is voorzien van een unieke 
markering die zorgt voor eenvoudige 
traceerbaarheid.
 
De weirless radiaal membraan in-line 
klep, met rechte 180º vloeistofstroom, is 
contaminatievrij en ontworpen voor bio-
pharmaceutische processen. De geavan-
ceerde kleppen voorkomen het achter-
blijven van vloeistof, dankzij de vorm 
van de gepatenteerde schouderafdichting 
in combinatie met het ontwerp van de 
klepkamer. Dit garandeert een eenvoudi-
ge, uniforme afdichting, zonder kans op 
lekkage. 

Deze voordelen gelden ook voor de wei-
rless membraan tankbodemkleppen waar 
de vloeistof doorstroomt in een hoek van 
90°. Deze tankbodemkleppen zijn speci-
aal ontworpen  voor gebruik in hoog-zui-
vere processen zoals: mediapreparatie, 
fermentatie, harvest, scheiding, raf�nage 
en zuivering.

Evenementenhal
Hardenberg

25 t/m 27 november 2016
evenementenhal.nl/winterfair
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Matrix Innovation Center ontwikkelt een nieuw laboratorium/kantoor-

gebouw van ruim 9.000 m2 BVO op Amsterdam Science Park (ASP). 

Het Advanced Research Center for Nanolithography (ARCNL) heeft 

al een huurovereenkomst getekend voor ruim een derde van het 

gebouw. Diverse andere partijen hebben concrete belangstelling 

uitgesproken. Met de nog resterend 5.000 m2 kantoor- en labora-

toriumruimte kan weer aan de toenemende vraag naar ruimten op 

ASP worden voldaan.

Het gebouw biedt hoogwaardige facilitei-
ten voor high tech research met laboratoria 
en kantoren. Het pand van ruim 8.000 m2 
VVO voldoet aan de BREEAM Very Good 
eisen. Het nieuwe pand komt aan de Mac-
Gillavrylaan naast het pand van FOM-insti-
tuut AMOLF. De geplande oplevering is mei 
2018.

Matrix Innovation Center is de eigenaar van 
vijf bedrijfsverzamelgebouwen op ASP en 
faciliteert en huisvest momenteel zo’n 105 
(startende)bedrijven uit de ICT, Big Data, 
High Tech en (green) Life Science sector. Op 
ASP is tevens een groot aantal wetenschap-
pelijke topinstituten van de Nederlandse Or-
ganisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek 
(NWO), de bèta faculteit van de Universiteit 
van Amsterdam (UvA) en het Amsterdam 
University College gevestigd. Hiermee is 
ASP het grootste bèta-cluster van Nederland. 
Met de aanwezigheid van de grootste data-
transport hub ter wereld, de AMS-IX, is ASP 
een aantrekkelijke locatie voor (internationa-
le) onderzoeksinstellingen en bedrijven. 

ARCNL werd in januari 2014 opgericht en 
vormt een unieke publiek-private samen-
werking tussen Stichting voor Fundamenteel 
Onderzoek der Materie (FOM), NWO, UvA, 
Vrije Universiteit Amsterdam, en ASML, we-
reldmarktleider in de productie van lithogra-
�emachines. ARCNL verricht op hoog niveau 
fundamenteel wetenschappelijk onderzoek 
dat relevant is voor de nanolithogra�e.

Nieuw laboratorium/kantoor op Amsterdam Science Park
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FDA verlangt meer documentatie mbt cleanroombrillen

In een schriftelijke waarschuwing aan een 

farmaceutisch bedrijf (warning letter), 

wijst de Amerikaanse Food and Drug Ad-

ministration (FDA) erop dat de gebruikte 

reinigings- en desinfectieprocedure voor 

veiligheidsbrillen in cleanrooms mogelijk 

niet voldoende bescherming biedt tegen 

contaminatie. De regulerende overheids-

instantie FDA eist een volledig gedocu-

menteerde validatie die een effectief en 

reproduceerbaar proces oplevert.

Producenten van farmaceutische 
producten moeten reinigings methoden 
documenteren
Bij een inspectie van een groot farmaceutisch bedrijf obser-
veerde de FDA – die VS-verordeningen voor gezondheid en 
veiligheid bewaakt en bekrachtigt – het volgende, en publi-
ceerde dit in een schriftelijke waarschuwing: "Operators die 
binnen de aseptische zone werkten tijdens de productie van 
[x] droegen cleanroombrillen die niet adequaat gesteriliseerd 
waren …". De cleanroombrillen die in de Klasse 100 ruimte 
van de cleanroom werden gedragen (gelijk aan ISO 5 of GMP 
Klasse A), waren gedesinfecteerd door de fabrikant, maar niet 
gesteriliseerd. In de schriftelijke waarschuwing eiste de FDA 
dat de producent de reinigingsprocedure onderbouwt met be-
hulp van een FDA kwali�catiestudie met een kve/contactplaat 
van Aspergillus brasiliensis en < (b)(4) kve/contactplaat voor 
alle andere organismen.

In de waarschuwing verduidelijkt de FDA dat het de verant-
woordelijkheid van de producent is om aan te tonen dat het 
ontwerp van de cleanroombrillen die in een ISO 5 omgeving 
gebruikt worden geen mogelijke bron van contaminatie is.

Wegwerpbrillen of handmatig 
reinigen zijn niet voldoende
Met het oog op deze verantwoordelijkheid moeten eigenaren 
van een cleanroom het huidige gebruik van de cleanroombrillen 
heroverwegen. Niet alleen om te bepalen of het ontwerp van 
de brillen voldoet aan de eisen van de FDA, maar ook om te 
beoordelen of het reinigings- en desinfectieproces beantwoordt 
aan de FDA- vereisten en ondersteund wordt met de vereiste  
documentatie.
Zo wordt bijvoorbeeld van wegwerpbrillen beweerd dat ze bij 
a�evering steriel zijn. Maar de producenten van deze steriele 
producten moeten ook documentatie kunnen presenteren 
waaruit blijkt dat de wegwerpbrillen geproduceerd, verpakt 
en geseald zijn onder geconditioneerde omstandigheden om te 
voldoen aan de eisen van de regulerende instanties.

Volgens Berendsen, een dienstverlener betreffende cleanroom 
kleding en cleanroombrillen, is handmatig reinigen of 
desinfectie met een doekje, een dompelbad of een spray 
onvoldoende doordat de resultaten hierbij niet consistent zijn. 
Verschillen in de alertheid en oog voor details van de personen 
die de handmatige reiniging uitvoeren, kunnen inhouden dat 
een cleanroombril toch een bron van contaminatie is wanneer 
partikels (en daardoor mogelijke micro- organismen) niet 
consequent verwijderd worden.

Cleanroombrillen die zijn behandeld met een gekwali�ceerd, 
automatisch reinigingssysteem en daarna gevolgd door stoom-
sterilisatie of gammadoorstraling beschikken over gedocu-
menteerd bewijs voor een log 6 reductie, waarbij het risico 
van contaminatie wordt geminimaliseerd.

Handmatig versus automatische 
reiniging en desinfectie
Er is een vergelijkende test uitgevoerd, waarbij een serie clean-
roombrillen werd besproeid met een �uorescerende oplossing 
voorafgaand aan handmatige reiniging. Hetzelfde gebeurde 
met een andere serie brillen die automatisch werd gereinigd. 
Uit vergelijking van de resultaten bleek duidelijk hoe effectief 
en consistent  de automatische reinigingsprocedure  werkte: 
bij  deze  brillen  was de �uorescerende oplossing geheel ver-
wijderd. Op de handmatig gereinigde brillen bleef op bepaal-
de plekken een contaminatie met de �uorescerende oplossing 
achter.
 

de vastgelegde aanbevelingen. Taken die vroeger eenvoudig 
waren, zoals de keuze van een veiligheidsbril voor uw clean-
room, vergen nu dat u begrijpt of u directe of indirecte ventila-
tieopeningen mag gebruiken, of u om veiligheidsredenen een 
exemplaar moet kiezen met glazen die niet kunnen beslaan, 
of rubber dan wel kunststof hoofdbanden nodig zijn, enz. U 
moet overwegen of u uw eigen opslagfaciliteit wilt behouden 
en �nancieren, of die kosten bespaart door gebruik te maken 
van een just-in-time service. De voorschriften en eisen wor-
den alsmaar strenger. De borging van risico op contaminatie 
is voldoende en klaar voor de toekomst met oplossingen die 
alle veiligheidsbrillen in uw cleanroom kunnen traceren en die 
kunnen documenteren met welke geborgde reinigingsmethode 
ze zijn behandeld.

Conclusie
Om te voldoen aan de wettelijke standaarden en de sterkere 
focus op cleanroombrillen als mogelijke bron van contami-

Handmatige reinigingsprocedure – Het resultaat bij cleanroombrillen 

besproeid met een �uorescerende oplossing en gereinigd met de hand 

Automatische reinigingsprocedure – Het resultaat bij cleanroom-

brillen besproeid met een �uorescerende oplossing en gereinigd  

in de automatische cleanroombrillen wasmachine.

Automatische reinigingsprocedure 
voldoet aan de FDA-vereisten
Onderzoek van Berendsen toont aan dat het laagste risico  
van contaminatie bestaat bij een herbruikbare cleanroombril 
die middels een geautomatiseerd proces wordt verwerkt, dit  
in tegenstelling tot manuele reiniging. "We hebben een reini-
gings- en desinfectieprocedure ontwikkeld en gekwali�ceerd 
waarbij elke cleanroombril consistent verwerkt, verpakt en 
geseald wordt in een cleanroom omgeving," zegt Marco Bult, 
QA Manager Berendsen.
Berendsen heeft al haar producten voorzien van radiofrequen-
tie identi�catie (RFID). Zo is complete traceerbaarheid ver-
zekerd en is gedocumenteerd dat elke bril de gekwali�ceerde 
reinigings- en desinfectieprocedure heeft doorlopen.

Hoe u de passende reinigingsmethode 
voor een bepaalde cleanroombril vindt
Aangezien de regulerende instanties de standaardeisen verho-
gen, moeten producenten garanderen dat ze zich houden aan 

natie, moeten bedrijven met activiteiten in een cleanroomom-
geving de betrokken procedures opnieuw kritisch bekijken. 
Ze moeten analyseren of het ontwerp van de gebruikte clean-
roombrillen correct is, of ze naar behoren en consistent zijn 
gereinigd en gedesinfecteerd en dus geen bron zijn van mi-
crobiële contaminatie. Met documentatie moeten ze kunnen 
aantonen dat de procedures voldoen aan de normen van orga-
nisaties als de FDA.
Berendsen kan aantonen dat de herbruikbare cleanroombril-
len effectief en reproduceerbaar gereinigd en gedesinfecteerd 
zijn. Ze zijn hierbij aantoonbaar verpakt onder gekwali�ceer-
de cleanroomomstandigheden, ondersteund met documentatie 
waaruit blijkt dat ze voldoen aan wettelijke voorschriften en 
industriële normen.

Voor een gratis beoordeling van de reinheid van uw clean-
roombrillen of om eens nader kennis uit te wisselen over 
de juiste keuze bril, kunt u contact met ons opnemen via  
www.berendsen.nl/cleanroombrillen
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Online registration open until 8 February 2017 at www.innovationforhealth.eu

Visit Innovation for Health 2017 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: BTN20170216

Host Sponsor

Platinum Sponsors Silver Sponsors Award Sponsors

Main Sponsor

Innovation for Health 2017 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

16 February 2017 | WTC Rotterdam 

Shaping 
the future of 
healthcare

Partner Powered by
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Great, a 
breakthrough!

Use its
potential.
We support you in maximizing
the value of your intellectual

property worldwide.

www.vo.eu
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breakthrough!

Use its
potential.
We support you in maximizing
the value of your intellectual

property worldwide.
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®

“The European Life Sciences Employment Solutions Specialist”
Pharmaceuticals Biotechnology Medical Devices Healthcare Chemicals Food Cosmetics

Recruitment, Executive Search & Advisory
Permanent & Temporary Employment Solutions
Compliancy & Expat Services
Employment Market Research & Consultancy
Management Service Provider

Netherlands +31 (0)20   658 9800
Belgium +32 (0)2     588 1277
Munich (DE) +49 (0)89 3803 8966

Switzerland +41 (0)43   508 1743

WWW.SIRE-SEARCH.COM
info@sire-search.com

Hamburg (DE) +49 (0)40 7976 9141




