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BCF Career Event - 10 mei 2016

Werkgevers ontmoeten 
talent in Life Sciences, 
Chemie, Food & Farma.

Ben jij je aan het  
oriënteren op de volgende  
stap in jouw carrière? Of 
ben je een werkgever die 
wilt laten zien wat je te 
bieden hebt? Neem ook 
deel aan het volgende 
BCF Career Event op 10 
mei 2016 in Amsterdam 

RAI. Met jaarlijks 2000 bezoekers en 100 deelnemende 
organisaties is zij de grootste in Europa. BCF Career Event 
is voor vele werkgevers een zeer gewaardeerd medium  
om hun organisatie en vacatures onder de aandacht te  
brengen van hoogopgeleid talent. Het event biedt 
(PhD)-studenten, postdocs en (young) professionals o.a. 
de kans om relevante werkgevers te ontmoeten, zich te 
laten inspireren d.m.v. workshops en presentaties, deel te 
nemen aan interactieve groepssessies, persoonlijk carrière 
advies te ontvangen etc.
 
Kortom, neem deel aan BCF Career Event en ontmoet  
uw toekomstige werkgever of werknemer! Gratis online 
registratie voor bezoekers tot en met 1 mei.
Voor meer informatie ga naar www.bcfcareerevent.nl

Laura Hillege - projectleider

     Special
Carrière
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Thé specialist in BioBusiness Recruitment
We are a specialist recruitment firm for commercial roles in the Life Sciences. 

We are from the industry ourselves so we know how difficult it can be to find the right candidate or 

the right employer, especially for business positions in Life Sciences. We understand the positions 

from the inside-out and we are well connected with both ambitious talents and the most exciting 

companies. 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

 » Business Development at CROs/CMOs

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

 » Venture Capital and Life Sciences consultancy

www.primerbiobusiness.com
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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, microfilm of op welke andere wijze dan ook, hetgeen ook van toepassing is op de gehele’of gedeeltelijke bewer-
king, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever. Alle artikelen welke in deze uitgave gepubliceerd zijn, 
vallen onder de verantwoordelijlcheid van de desbetreffende journalist. Het verlenen van toestemming tot publicatie in Bio-
techNEWS houdt in dat de auteur de uitgever, met uitsluiting van ieder ander, onherroepelijk machtigt de bij of krachtens de 
Auteurswet door derden verschuldigde vergoeding voor kopíëren te irmen of daartoe in en buiten rechte op te treden. Wij ma-
ken u er op attent dat de verstrekte gegevens zoals, naam, adres en woonplaats zijn opgenomen in onze klantenadministratie. 
Wij willen het gebruiken om u te blijven informeren over onze voordeelaanbiedingen, produkten en dergelijke van zorgvuldig 
uitgekozen andere bedrijven. Deze administratie is aangemeld bij de registratiekamer te Rijswijk onder nummer P-0015 122 
Indien u bezwaar heeft tegen dit gebruik van uw gegevens dan kunt u dit schriftelijk aan ons laten weten.

Louis Pasteur wist het al ‘Science knows no country’. Daarom is 
BiotechNews & Lifesciences als enig, twee keer per jaar verschij-
nend, breed georiënteerd vakmagazine blij met de internationale 
positie die de Lage Landen inneemt. Want het CBS becijferde dat 
de topsector Life Sciences & Health vorig jaar een productie ken-
de van 17.513 miljoen euro en een toegevoegde waarde van 4.672 
miljoen euro. Dit werd verzorgd door 2.435 bedrijven en 34.000 
fulltime werkende personen. Daarmee scoort Nederland internati-
onaal gezien bovengemiddeld voor het wetenschappelijk-medisch 
domein, voor de collectie van ‘patiënt’ data en lichaamsmaterialen 

(cohortstudies en biobanken) en in de integratie van onderzoekonderwijs-zorg (UMC’s). 

Maar we zijn er nog niet. Het lukt de sector nog onvoldoende om met één gezicht naar buiten te 
treden en zich internationaal strategisch te profileren. De overheid geeft met Top Zorg Export 
een belangrijke, eerste aanzet om samen met alle relevante partijen een gezamenlijk beeld over 
de sterktes van de sector te ontwikkelen. ‘Samen’ en ‘gezamenlijk’ zijn hierin cruciaal. Want 
joint ventures tussen bedrijfsleven, onderzoeksorganisaties, de zorgsector en beleid, geven een 
ware impuls aan de Life Sciences als economische sector.

De participanten in BiotechNews & Life Sciences –veelal voorlopers in deze sector-, begrijpen 
de kracht van samenwerking en internationalisatie als geen ander. Zo groeide Sinensis Life 
Sciences snel naar een marktleiderspositie in de Benelux, maar biedt de acquisitie door wereld-
leider Eurofins Scientific nieuwe kansen voor de gewenste buitenlandexpansie. Of RESCOP, 
opgericht in 2005 in Nederland, nu wereldwijd verspreid. Bioconnection, een bruggenbouwer 
bij uitstek, niet alleen op het PIVOT park, maar ook internationaal. En AbbVie: internationaal 
hoog genoteerd in Great Places to Work.

Wij wensen u veel leesplezier met deze bijzondere voorjaarseditie waarin diverse internationaal 
georiënteerde participanten zich introduceren. In het vakmagazine dat in 15 jaar uitgroeide tot 
een gerenommeerde naam: BiotechNews & Life Sciences. 

Drs. Ilse Kuiper
Hoofdredacteur BiotechNews & Life Sciences

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

Louis Pasteur

www.biomedicasummit.com 

Organized byMain Sponsor Host

BIOPROCESSING 

Biobased Materials (in health)

Stem Cells 

DIAGNOSTICS & MEDICINE

Diagnostic Imaging

Point of Care Diagnostics 

MEDICAL DEVICES 

Implants / Biohybrid 

Medical Systems

 Biofabrication (3D-Printing)

HEALTHCARE & SERVICES  

e-Health / Telemedicine

Nursing / Home Care

THE LIFE SCIENCES 
NETWORKING EVENT
... where Business and Science meet 

E-HEALTH PHARMA 

BIOTECH MEDTECH

MEDICAL 

HEALTH 
SOLUTIONS

INNOVATIONPATIENT
HOME
CARE

TELE-
MEDICINE

MEDICAL 

SOLUTIONS

INNOVATIONHOME
CARE

MEDICINE

30 – 31 May // 2016
Eurogress // Aachen // Germany

Register now on
www.biomedicasummit.com 
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HollandBIO connects, supports and  
represents the Dutch biotech industry

Biotechnology contributes  
to greater sustainability, better  

health and economic growth

Join HollandBIO and take  
advantage of all the benefits

www.hollandbio.nl
Sign up for our weekly newsletter!
nieuws@hollandbio.nl

Follow us!
@HollandBIO

008-140008[A3_advertentie]def.indd   1 05-11-14   13:35
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WE ARE RELOCATING

We are proud that, after having residence at the same location for 10 years,
as of July 1st we will relocate to:

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

Plus Ultra on Wageningen Campus will be a breeding place for startups and mature 
knowledge-intensive businesses and institutes. A location in which synergy, interaction, 
cooperation and open innovation between the various companies are key. 
All the occupants of this building share knowledge and work together on new 
developments. Openness, transparency, communication and visibility play a critical role.

The ambition of the building is refl ected by its name. ‘Plus Ultra’ means ‘ever further’, 
as a reference to the drive to keep innovating and improving, never stop exploring and 
always be curious. Traits that form the essence of this new research complex.

The labour market and our way of working are changing in time, so are our looks.
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.

Photography by Kim Zwarts 

www.cls-services.nl
recruitment, selection and career coaching in chemistry | pharma | biotech | food

CLS Services
CHEMISTRY OF CONNECTING PEOPLE
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Het bedrijf BuBclean uit Enschede heeft 

de BuBble bag uitgevonden, een noviteit 

in ultrasoon reinigen. Niet alleen reinigen, 

maar ook allerlei (bio)chemische proces-

sen verlopen hiermee sneller, reprodu-

ceerbaarder en milieuvriendelijker.

Intravacc is een onafhankelijk R&D instituut dat werkt aan de verbetering van de wereldwijde 

toegang tot vaccins tegen infectieziekten. Dit doen wij door onze kennis en expertise over te 

dragen en door eigen onderzoek en ontwikkeling in onze state-of-the-art faciliteiten.

Na zestig jaar van relatieve stilstand is er vanuit Twente nu 
een nieuwe ontwikkeling gekomen in ultrasone processen, in 
de vorm van een disposable plastic zak. De binnenwanden van 
de BuBble bag zijn bewerkt met een speciaal patroon dat zorgt 
voor aanzienlijk meer kleine belletjes (microbellen), waardoor 
ultrasone reiniging en andere processen sneller verlopen. 

De BuBble Bag biedt veel voordeel ten opzichte van de  
traditionele containers zoals glazen bekers en plastic buisjes:
•  Ultrasone reiniging verloopt sneller en beter  

reproduceerbaar;
•  Er is geen kans op cross-contaminatie, want afvalstoffen 

worden met het zakje weggegooid;
•  Het is milieuvriendelijker doordat er minder chemicaliën 

en energie nodig zijn;
• Het ultrasone bad blijft schoon.

Enkele voorbeelden hiervan zijn onze huidige poliovaccin 
technology transfer projecten en ons Hib project. 

Ahd Hamidi, één van onze senior wetenschappers, is onlangs 
gepromoveerd aan de TU Delft. Haar promotieonderzoek  
levert een belangrijke bijdrage aan de ontwikkeling van 
een innovatieve, opschaalbare en betaalbare variant van het 
Haemophilus influenzae (Hib) vaccin. Met dit ‘low-cost’ 
vaccin zijn inmiddels 200 miljoen kinderen wereldwijd  
beschermd tegen Hib-ziekten als hersenvliesontsteking,  
longontsteking, bloedvergiftiging en middenoorontsteking. 

De kennis uit het Hib project is succesvol overgedragen aan 
lokale producenten in Indonesië, China (via Korea) en India. 

De verbeteringen omvatten ook een hogere opbrengst van (bio)
chemische reacties en een beter reproduceerbaar resultaat.  
Dit is van belang voor de biochemische en farmaceutische 
industrie, waar ultrasone processen regelmatig voorkomen 
voor bijvoorbeeld emulsificatie, fragmentatie van kristallen en 
DNA extractie – processen die een rol spelen bij bijv. synthese 
van medicijnen. Aangezien deze processen vaak samenhangen 
met cavitatie (vanwege vorming van OH radicalen), zorgen de 
BuBble bags hierbij voor verbetering omdat ze meer cavitatie 
belletjes maken. 

Momenteel evalueert BuBclean de BuBble bags voor  
verschillende toepassingen van ultrasone processen. Ze  
komen hiervoor graag in contact met geïnteresseerde  
bedrijven die ultrasone processen (willen) inzetten en  
verbeteren. 

Contact: info@bubclean.nl

De BuBble bag, een noviteit in ultrasoon reinigen

Duurzame, betaalbare en kwalitatief hoogwaardige 
vaccins voor iedereen

UNICEF en GAVI (Global Alliance for Vaccines and Immu-
nization) spelen beide een rol in de distributie van het vaccin.

De methodiek die is gevolgd voor het procesontwerp en pro-
jectmanagement, wordt efficiënt gebruikt bij het ontwikkelen 
van andere vaccins. 

Ontdek meer:
www.intravacc.nl
T: 030 7920 300
E: info@intravacc.nl

innovating vaccines

Tentoonstelling  
Joris Laarman Lab

Meubels gegenereerd door slimme algoritmes, een levende 
lampenkap van genetisch gemodificeerde cellen met het licht-
gevende gen van een vuurvliegje, de eerste open source 3d te 
printen stoel ter wereld, een robotarm die een metalen bank in 
de lucht last, een tafel geassembleerd uit 1.2 miljoen voxels. 
Dit zijn maar een paar voorbeelden van het wonderbaarlij-
ke werk van ontwerper/uitvinder/ kunstenaar Joris Laarman 
(Borculo, 1979). Laarman is een van de opvallendste ontwer-
pers van dit moment. In zijn lab in Amsterdam speelt hij met 
de mogelijkheden die opkomende technologieën bieden, nu 
en in de toekomst. Samen met ingenieurs, programmeurs en 
ambachtslieden experimenteert hij op het snijvlak van kunst, 
wetenschap en technologie, waarbij het maakproces vaak net 
zo vernieuwend is als het eindresultaat.

Schets van de werking van de BuBble bag, waarin belletjes 
worden gevormd als deze in een ultrasoon bad hangt.
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WAAROM LABFORRENT?
Wie op zoek is naar een laboratorium of zijn laboratorium wil   verhuren 
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 gemakkelijk in  gebruik en  bespaart u veel tijd. U weet waar u 
aan toe bent: voor een vast  bedrag wordt uw aanbod getoond.

TEKDELTA

INSPIRERENDE  
MULTIFUNCTIONELE 
LABORATORIA IN MIDDEN 
NEDERLAND 

LELYSTAD

STARTUP DELTA  •  NXP 
ROCKSTART  •  PHILIPS 
HEALTH VALLEY  •  ECN 
LABFORRENT  •  TUE 
TU DELFT  •  TNO  •  KPN 
UTWENTE  •  YESDELFT!

QLIP: VEELZIJDIGE 
LABORATORIUMRUIMTE, 
CENTRAAL GELEGEN

LEUSDEN

NIZO FLEX LABS EN  
KANTOREN: UW FOOD 
HOLD IN FOOD VALLEY 

EDE

NOVIO TECH CAMPUS 

NIJMEGEN

LABORATORIUM EN 
KANTOORRUIMTE BIJ 
BLGG

WAGENINGEN

ELSE KOOI LAB  
FACILITEERT INNOVATIEF 
WETENSCHAPPELIJK 
ONDERZOEK 

DELFT

TNO: OPTO-MECHATRONIC 
INSTRUMENTATION AND 
EQUIPMENT

DELFT

PIVOT PARK:  
LIFE SCIENCES  
COMMUNITY TE OSS

NOORD BRABANT

INCUBATOR PLUS ULTRA 
OP WAGENINGEN CAMPUS

WAGENINGEN

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

DIEPENBEEK (BELGIË)

LAAT UW ONDERNEMING 
GROEIEN IN HET  
TECHNOLOGIEHUIS GEEL

GEEL (BELGIË)

TECHNOMED: GOED 
GEOUTILLEERDE  
CLEANROOM

MAASTRICHT

GEEF UW LABORATORIUM 
DE RUIMTE IN HET  
TECHNOLOGIEHUIS MOL

MOL (BELGIË)

HIER HAD UW 
LABORATORIUM KUNNEN 
STAAN

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

GEHEEL TEGEN 
ONZE PRINCIPES IN...
...ziet u hier een hardcopy van de adverterende laboratoria op onze website.  
Wilt u  gericht zoeken naar de juiste match? Kijk dan op de efficiëntste online 
marktplaats voor laboratoria: www.LabForRent.nl
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AbbVie is niet alleen een, wereldwijd jong 

biofarmaceutisch bedrijf (opgericht in 

2013), maar heeft ook een duidelijke visie: 

welbevinden van MENSEN, zowel AbbVie’s 

medewerkers als de patiënten voor wie ze 

zich inzetten, staan voorop. Die visie komt 

onder meer tot uiting in de jaarlijkse  

ambitieuze deelname aan Great Place to 

Work; een empirisch onderzoek naar de 

meest mensgerichte organisaties. AbbVie 

wist in slechts drie jaar tijd een enorme 

sprong te maken van de 19de positie naar 

de vierde plek in de categorie “Large and 

Multinational Companies”.

Biofarmaceut AbbVie in top van beste werkgevers
Succesvol bedrijf zet mensen op de eerste plaats

(GPTW) model en definitie waarbinnen de mate van vertrou-
wen, trots en plezier onder werknemers wordt gemeten. HR 
Directeur Renee de Koning legt uit: ‘Eén van de redenen 
waarom AbbVie zo hoog is geëindigd in het GPTW onderzoek 
komt omdat wij bij uitstek een organisatie zijn waarin  
medewerkers vertrouwen hebben in de mensen voor wie zij 
werken, trots zijn op hun baan en plezier hebben met de  
mensen met wie zij samenwerken. Vertrouwen is daarbij de 
meest onderscheidende factor op de werkplek, ofwel de  
sleutel tot goed werkgeverschap. Organisaties die een  
organisatiecultuur vol vertrouwen hebben, overtreffen qua  
zakelijke prestaties duidelijk hun concurrenten. Zij presteren 
beter op het gebied van omzet, productiviteit, samenwerking 
en innovatie.’

Hiermee geeft Renee al een duidelijke reden waarom AbbVie 
de deelname aan GPTW hoog op de agenda heeft staan. Maar 
wat brengt GPTW het bedrijf, de medewerker en de klant nog 
meer?

‘GPTW gebruiken we primair als luister- en management- 
instrument om inzicht te krijgen in de mening van  
medewerkers en te toetsen of we op de goede weg zijn. Ieder 
jaar komen verbeterpunten naar voren die we vervolgens  
actief kunnen aanpakken. Daarnaast zijn er vele thema’s en 
bijeenkomsten die naar aanleiding van GPTW worden  
georganiseerd. Zo hebben we in 2014 gewerkt aan ‘verbon-
denheid’ door middel van een succesvolle Familie Dag. In 
2015 gingen we extra aan de slag met de ontwikkeling van al 
onze mensen middels een inspirerende en informatieve Deve-
lopment Day. Ook hadden we speciale aandacht voor elkaar 
constructief feedback geven met het speciaal voor AbbVie ge-
personaliseerde ‘Maak de ander beter’ spel. Dit jaar ligt de 
nadruk op leiderschapsontwikkeling,’ vertelt Michele Manto.

Dat het de visie en de passie is van AbbVie om de kwaliteit 
van leven van mensen wereldwijd te verbeteren, blijkt  
duidelijk uit het gesprek met de enthousiaste General  
Manager, de Italiaan Michele Manto die sinds 11 jaar  
internationaal bij Abbott/AbbVie werkzaam is. ‘In Nederland 
beschikt AbbVie over 300 medewerkers, waarvan 200 in de 
organisatie in Hoofddorp. Hier zetten wij ons in voor de  
beschikbaarheid van onze geneesmiddelen, het juiste gebruik 
ervan én de zorg eromheen. 100 collega’s in vestiging Zwolle 
handelen de internationale logistiek af. Ons bedrijf is een  
onderdeel van de zorg. Mensen en de kwaliteit van hun leven 
zijn voor ons van het allergrootste belang. Dit stuurt ons in wat 
wij doen, en hoe wij iets doen, voor iedereen die vertrouwt op 
onze geneesmiddelen en iedereen die voor ons werkt.” 

Vertrouwen cruciaal
Michele Manto gebruikt het woord VERTROUWEN.  
Cruciaal voor zowel AbbVie als het Great Place to Work 

Over GPTW
GPTW werkt met bedrijven, non-profitorganisaties en 
overheidsinstanties in 47 landen op alle continenten. 
Het instituut, met hoofdkantoor in San Francisco, stelt 
elk jaar in al deze landen lijsten samen. Jaarlijks doen 
wereldwijd 6.000 organisaties mee aan dit onderzoek, 
die circa 12 miljoen medewerkers representeren. Daar-
mee is dit het grootste onderzoek in zijn soort.

HR Directeur Renee de Koning en General Manager Michele Manto met het “Maak de ander beter- feedback spel”, een volgens 
Great Place to Work origineel best-practice initiatief dat een open cultuur stimuleert.
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Renee de Koning vervolgt: ‘Daarnaast zijn onze ‘vaste’  
aandachtspunten: naast de patiënten voor wie wij ons inzetten, 
ook de eigen mensen fit houden voor werk- en privéleven.  
Met verschillende initiatieven ondersteunen wij een goede  
vitaliteit en work-life balance. Onze mensen zijn echt trots op 
AbbVie’s werk, immers helpen wij dagelijks mensen met een 
betere kwaliteit van leven. 

‘We zijn trots gezien te worden als een bedrijf met een  
inspirerende werkomgeving, waarin medewerkers het beste 
uit zichzelf te halen. Het is een belangrijk onderdeel van onze 
bedrijfsstrategie om een Great Place to Work te zijn. Het helpt 
onze medewerkers verder, en het is in de praktijk bewezen dat 
bij de Great Places to Work, zoals AbbVie, het klant- 
vertrouwen en de effectiviteit toenemen,’ aldus Michele Man-
to. ‘Daarnaast zorgt het voor een positieve branding van onze 
organisatie. Niet alleen in de zorgbranche, maar zeker ook als 
werkgever.’

Voor meer informatie:
www.abbvie.nl

Voor meer informatie:

www.primerbiobusiness.com

Jong bedrijf met rijke historie
AbbVie werd in 2013 opgericht als wereldwijd  
biofarmaceutisch bedrijf. De herkomst ligt in  
Abbott, opgericht in 1888 door arts Wallace Abbott uit  
Chicago. Het bedrijf combineert de expertise en  
solide basis van een farmaceutisch bedrijf, met het  
innovatieve vermogen en het ondernemerschap van de 
biotechnologie. Door deze bijzondere combinatie kan 
een waardevolle bijdrage geleverd worden aan de  
gezondheidszorg. Wereldwijd, in meer dan 170  
landen, werken bij AbbVie 28.000 medewerkers. 
 
De belangrijkste aandachtsgebieden van AbbVie in 
Nederland zijn Immunologie, Neurologie,  
Oncologie en Virologie. AbbVie’s onderzoek naar  
innovatieve geneesmiddelen staat hoog aangeschre-
ven. Daartoe wordt ook samengewerkt met andere  
biotech bedrijven, waaronder het in Nederland  
gevestigde Galapagos.

PRIMER BioBusiness  
het recruitmentbureau dat zich toelegt op commerciële functies in de Life Sciences

Diverse recruitmentbureaus bedienen de 

Life Sciences sector in de Benelux al, maar 

tot dit jaar was er nog geen bureau dat 

zich volledig toespitste op commerciële 

functies, zoals business development.  

PRIMER BioBusiness Recruitment brengt 

daar nu verandering in.

Het bedrijf is in 2016 opgericht door Tim Knotnerus en Haifen 
Hu. Tim zegt over de ontstaansgeschiedenis van PRIMER: “In 
mijn werk as business developer en daarvoor als venture  
capitalist heb ik de sector stap voor stap leren kennen. In mijn 
zoektocht naar de juiste baan heb ik daarnaast ervaren  
hoe weinig specialistische kennis bestaande recruitment- 
bureaus hebben van commerciële functies. Afgelopen jaren 
kreeg ik daarom vaak de vraag van zowel kandidaten als  
werkgevers om hen in de zoektocht te helpen. Zo werd eind 
2015 het idee geboren om deze hulp te professionaliseren en 

een platform op te zetten waar zowel werkgevers als  
commerciële kandidaten gebruik van kunnen maken.” In de 
korte tijd dat PRIMER operationeel is, heeft het team al een 
unieke database opgezet met een groot aantal starters,  
young professionals en senior professionals die op zoek zijn 
naar een nieuwe commerciële uitdaging. Dit bespaart  
werkgevers veel tijd met zoeken en selecteren. 

Behalve de focus op commerciële posities, is Primer bijzonder 
omdat beide oprichters zelf al jarenlang werkzaam zijn in 
commerciële rollen in de Life Sciences. De één als Business 
Developer bij een vooraanstaand biotech bedrijf en de ander 
als organisator van grote Life Sciences evenementen in  
Nederland en België. Ook de professionele recruiters in het 
team hebben persoonlijke ervaring met het specifieke type 
functies. “We kennen de sector en de functies daardoor van 
binnenuit. Als team hebben we een zeer uitgebreid en  
persoonlijk netwerk van Life Sciences bedrijven opgebouwd. 
Zo zijn we vaak op de hoogte van verschillende vacatures die 
uitstaan of van specifieke zoektochten naar een bijzondere 
kandidaat,” aldus Haifen.

Qua aantallen is deze nichemarkt voor de meeste recruiters 
niet erg interessant, maar voor de industrie zelf is het  
enorm belangrijk om de juiste kandidaten te vinden voor  
commerciële posities. Denk aan functies zoals business  
development bij biotech bedrijven of CROs/CMOs,  
fondsanalist of investment manager bij venture capital  
fondsen of market access specialisten bij farma bedrijven. 
Deze functies worden steeds belangrijker binnen bedrijven, 
maar het ideale profiel van kandidaten omvat een combinatie 
van wetenschappelijke kennis en commerciële interesse en is 
dus niet gemakkelijk te vinden. Opvallend is dat er voldoende 
geschikte kandidaten, maar menig kandidaat mist het  

juiste netwerk en is daarmee maar beperkt op de hoogte  
van de zoektocht naar commercieel talent binnen veel  
organisaties. 

Om de juiste functies of kandidaten te vinden in de complexe 
Life Sciences industrie, moet je zowel de sector als de juiste 
mensen kennen. PRIMER biedt daarom de unieke service om 
te matchen tussen werkgevers en geschikte kandidaten voor 
commerciële posities. Dit kan zowel in de vorm van een  
specifieke zoektocht voor een bepaalde functie vanuit  
het bedrijf of vanuit de interesse gebieden van een kandidaat 
worden opgezet. Dit alles altijd berust op een persoonlijke  
benadering, inhoudelijk begrip en open communicatie. “We 
zijn met PRIMER begonnen om kandidaten, bedrijven  
en daarmee de Life Sciences in Nederland en België te  
helpen. Geen snelle vacature vulling dus, maar maatwerk  
dat enkel geboden kan worden door een specialistische  
aanpak.”

‘‘PRIMER is er om kandidaten,  
bedrijven en daarmee de Life  

Sciences in Nederland en België  
te helpen. Geen snelle vacature  
vulling dus, maar maatwerk.’’
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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

DutchCC en  

Montagne Pharma 

“Nonclinical Development of New  
Biological Entities (NBE’s)”  ATMP’s, 
Monoclonal antibodies, ADC’s, Biosi-
milars and Vaccines

DutchCC en Montagne Pharma  
organiseren opnieuw een symposium 
over preclinical drug development. Deze 
keer ligt de nadruk op biotech-producten, 
de zogenoemde New Biological Entities 
(NBE’s). De specifieke registratie- 
eisen en richtlijnen rond NBE’s wijken 
op belangrijke punten af van de reguliere 
drug development guidelines. Dit  
geldt onder andere voor:  Advanced  
Therapy Medicinal Products (ATMP’s), 
Monoclonal antibodies, Antibody  
Drug Conjugates (ADC’s), Biosimilars 
en Vaccins. 

Waar hoort uw biological thuis en welke 
weg moet u  inslaan  bij EMEA om uw 
product naar het klinische development 
traject te brengen? Op 20 mei geven wij 
u graag antwoord op deze en andere  
vragen. Een zestal toonaangevende  
bedrijven (UniQure, Janssen/Crucell, 
Synthon, Immunovo, Merus en Genmab) 
zullen u deze dag deelgenoot maken van 
hun specifieke ervaringen. Kortom: een 
bijzonder praktische dag over het 
niet-klinische traject van NBE’s. 
 
Voor meer informatie en het volledige 
programma verwijzen wij u naar  
www.dutchcc.nl/nbe

Ondernemende studenten Radboud Universiteit

BBB-carrière-beurs Nijmegen, 
bedrijven op zoek naar talent.

Op woensdag 18 mei zijn er in het 
Huygensgebouw van de Radboud 
Universiteit talrijke workshops en 
ontmoetingen tussen bètastudenten 
en vertegenwoordigers van  
bedrijven. Zij presenteren zich in 
stands en lezingen. Bedrijven zijn 
op zoek naar goed opgeleid jong  

talent en studenten werken aan hun toekomst na de studie. 
Deze jaarlijkse BBB carrièrebeurs is voor beiden een mooie 
gelegenheid, die geheel door studenten wordt georganiseerd. 
Zie www.bbb-carrierebeurs.nl

Deze beurs past bij andere ondernemende acties van  
Radboud-studenten en jonge onderzoekers, zoals in januari 
“get inspired” met informatie over ondernemerschap en  
arbeidsmarktkansen. In maart was er de Carrièreweek. Mei 
wordt de “maand van het ondernemen”, vorig jaar beperkt tot 
“Wil Ondernemen-week” van Management-wetenschappen, 

nu voor meerdere faculteiten. De Bèta-faculteit organiseert  
dit jaar weer een cursus Student Company. Trainingen en 
workshops “Entrepreneurship & Innovation”, netwerken en 
contacten met bedrijven worden ook georganiseerd door 
meerdere faculteiten, Mercator Incubator Nijmegen en  
studentenverenigingen als Start Up Mix, AIESEC,  
UniPartners, Integrand, Enactus, Synergy en Thalia. 

Voor business support, faciliteiten en advies, kunnen startende 
bedrijven terecht bij Mercator Incubator. Afgelopen 25 jaar 
namen ruim 700 Nijmeegse academici een bedrijfs- 

initiatief. Zo ontstonden 5000 nieuwe  
arbeidsplaatsen en kwamen tal van  
innovatieve producten en diensten op  
de markt. Die dragen bij aan “societal 
impact” en zichtbaarheid in de  
maatschappij van wetenschappelijk  
onderzoek en onderwijs. Op dit gebied 
wordt de komende jaren veel meer ver-
wacht van alle 
universiteiten, 
in Nijmegen 
met actieve on-
dersteuning van 
de nieuwe een-
heid Radboud 
Innovation.
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Nu er snelle en veelbelovende ontwikkelingen zijn in 
de therapieën die het immuunsysteem beïnvloeden, 
worden immunomonitoring testen, om geschikte  
patiënten te selecteren en de effectiviteit van deze  
therapieën vast te stellen, van steeds groter belang. 
Wat is eigenlijk immuuntherapie? Sanquin medewer-
kers Annelies Turksma, PhD, en Anja ten Brinke, 
PhD, leggen het uit.

Sanquin Immunomonitoring
Tailor-made therapies require tailor-made studies

‘Immuuntherapie is een behandeling waarbij het natuurlijke 
afweerweersysteem van het lichaam versterkt en gemanipu-
leerd wordt om ziekten, als bijvoorbeeld kanker, te bestrijden,’ 
leggen Annelies Turksma en Anja ten Brinke uit. ‘Kankercel-
len zouden eigenlijk door het afweersysteem uitgeschakeld 
moeten worden, maar dat gaat te vaak mis. Immuuntherapie is 
erop gericht ons eigen afweersysteem terzijde te staan. Er zijn 
de laatste jaren grote stappen gemaakt op het gebied van im-
muuntherapie. De verwachting is dat de komende jaren steeds 
betere resultaten worden geboekt. Zo blijkt uit testen met een 
combinatie van nieuwe medicijnen dat 80 procent van de pa-
tiënten met een uitgezaaid, niet meer te opereren melanoom 
na één tot twee jaar nog in leven is. Voorheen was de kans op 
overleving slechts 10 tot 20 procent.’

Op het gebied van immunomonitoring biedt Sanquin al sinds 
langere tijd testen aan. Maar nu heeft Sanquin haar testen op 
dit gebied gecentraliseerd in de vorm van immunomonitoring 
services. ‘Door de nauwe samenwerking van de afdelingen 
diagnostiek en research hebben we (en daarmee onze klan-
ten) direct toegang tot veel kennis, waardoor we op de klant 
toegespitste testen kunnen ontwikkelen,’ leggen de beide on-
derzoekers uit.

Immunomonitoring testen als bewijs
‘Immunomonitoring testen kunnen in de ontwikkelingsfase 
van medicatie (zowel preklinisch als gedurende de klinische 
trials) een belangrijke rol spelen. Zo kan immunomonitoring 
data over de effecten van een medicijn op het immuunsysteem 
een essentieel hulpmiddel zijn bij de samenstelling van een 
medicijn of vaccinatie, maar ook de selectie van de juiste pati-
enten. De huidige trend is immers het ontwikkelen van maat-
werktherapieën. Patiënten kunnen heel verschillend reageren 
op medicatie. Zo is het bijvoorbeeld mogelijk dat sommige 

patiënten een afweerreactie in de vorm van antilichamen gaan 
maken tegen medicatie die zij gebruiken. Dit kun je vaststellen 
met één van onze testen, om vervolgens de therapie hierop 
aan te passen. Anja legt uit: “Personalized medicine kost geld, 
maar bespaart ook kosten, bijvoorbeeld doordat de juiste the-
rapie wordt gekozen. Sanquin biedt gedegen kennis en exper-
tise in immunomonitoring, van studieontwerp en uitvoering 
tot maatwerk testen voor patiëntselectie en monitoring van de 
efficiency van de therapie.’

T cel responsen
Annelies, gepromoveerd in de tumorimmunologie: ‘Bij im-
muuntherapie in de oncologie is er veel vraag naar specifieke 
T cel responsen en dat wordt de komende tijd steeds belangrij-
ker. Zo kun je denken aan CD4 T cel hulp bij (tumor) vaccina-
tie die belangrijk is voor het aanzetten van B cel responsen en 
van cytotoxische T cellen. Met onze testen kun je achterhalen 
welk type T cel hulp er wordt geïnduceerd na bijvoorbeeld 
tumor vaccinatie.’ Als ander voorbeeld noemt Annelies de 
gepatenteerde technologie UV-geïnduceerd MHC peptide uit-
wisseling die bij uitstek is geschikt voor ultrasnelle screening 
van peptide bindingen aan de MHC klasse 1 complexen. ‘Dit 
houdt in dat je op een snelle wijze kunt uitvinden op welke 
delen van eiwitten cytotoxische T cellen kunnen reageren. Na 
deze eerste screen kunnen we vervolgens met een geavanceer-
de techniek waarin we gebruik maken van kleur gecodeerde 

Voor meer informatie:
Plesmanlaan 125
1066 CX Amsterdam

T +31 20 512 3158/3171
E immunomonitoring@sanquin.nl
www.sanquin.nl/immunomonitoring

Over Sanquin
Sanquin is een kennisgedreven not-for-profitorganisatie die levensreddende producten levert en zich richt op behoeftes in 
de zorg. Door wetenschappelijk onderzoek zoekt en vindt Sanquin nieuwe oplossingen voor medische problemen op het 
gebied van de transfusiegeneeskunde, hematologie en immunologie. Sanquin is zich voortdurend bewust van haar ver-
antwoordelijkheid tegenover de donors om zorgvuldig, verantwoord en doelmatig met hun gift om te gaan en tegenover 
de patiënten om hun veiligheid en welzijn voorop te stellen.

Testen
• Cellular immunophenotyping 
• Lymphocyte cytokine profiling
• Antigen-specific T cell analyses
  - CD8: MHC multimer analyses (combinatorial  

coding)
 - CD4: CD40L assay
• Antigen-specific B cell analyses
• Epitope analyses 
  - HLA class I (UV-induced peptide exchange  

technology)
• Lymphocyte proliferation assays
• Neutrophil testen
• NK assays
• HLA-typing
• Serology
 - Abs against specific antigens and blood cells
 - Complement testen
 - Inflammation
 - Endothelial damage
• Drug levels and anti-drug levels (biologicals)
• Sample collection and storage
• Custom designed testen and co-development

MHC complexen bepalen welke de relevante peptides zijn 
voor cytotoxische T cellen. Sanquin voert deze testen zelf uit 
en heeft de techniek gelicenseerd aan andere bedrijven. ‘
“Ons werk is nuttig voor de grote en kleine farmaceutische 
bedrijven die niet de kennis of laboratoriumcapaciteit hebben 
om zelf alle testen uit te voeren. Als Sanquin willen we onze 
kennis delen. Door het oprichten van een immunomonitoring-
platform is er nu een aanspreekpunt, en dat betekent efficiën-
ter werk, een waarborg van de kwaliteit en de de mogelijkheid 
om nieuwe testen te ontwikkelen. Bij Sanquin sluiten weten-
schappelijk onderzoek en een servicegerichte dienstverlening 
met betrouwbare testen goed op elkaar aan.’
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Available in 2 designs, both with exchangable tubes:

The system consists of an Equflow S601 pump controller 
and a very sensitive turbine Flow Meter. It is able to dose 
liquids with high accuracy while controlling and monitoring 
process safety. The high resolution flow meter measures 
the flow and transmits the data to the pump controller.

Clip mounted With Tube holder

Equflow BV      PO box 35      NL-5370 AA Ravenstein      The Netherlands    
T +31 24 3792666      F +31 24 3739383      E info@equflow.com     

Disposable PVDF Turbine Flowmeter
Outstanding performance in Pharmaceutical, Medical,
and Bio-technological ‘single-use’ applications.

CHARACTERISTICS

• Performs a fast exchange of the flow tubes
• High resolution square wave output
• Flow Measuring with revolutionary Infra Red turbine rotor reflection
• PVDF for high chemical and corrosive resistance
• High accuracy (< 1%) and repeatability (< 0,15%)
• Also suitable for opaque liquids
• Programmable pulse output
• PVDF meets all the requirements of the US Pharmacopeia Class VI
• The flow tube can be sterilised up to 140º C.
• Gamma radiation resistant up to 50 kGy

Options: 
Programmable 

K-factor – Flow alarm 
level – Batch function 

with preset. 
Other specs on 

request.

PERISTALTIC PUMP CONTROL SYSTEM

This innovative Peristaltic Pump Control System is suitable for adjusting 
and controlling metering pumps in batch or flow processes. 

The distinctive features are:
• Control channel for 1 pump with PID pump adjustment
• 2-line display showing flow velocity and totalizing data
• IP Ethernet connectivity available for network integration
• High repeatability of the flowmeters: 0.5% of reading
• Data log software optional
• Easy-to-handle interface: critical parameters protected by password
• Power supply 24 VDC

www.equflow.com

AsjesBisseling  
toegetreden tot 

HollandBio

Adecco Group 
Nederland

“AsjesBisseling is een niche belasting- 
advieskantoor dat zich richt op bedrij-
ven met een innovatief en technologisch 
DNA. AsjesBisseling is al meerdere  
jaren zeer actief in de Life Science & 
Health sector. Onze cliënten variëren 
van cliënten die actief zijn op het gebied 
van medische technologie tot de (bio)
farmacie en regeneratieve geneeskunde. 
Wij adviseren niet alleen het innovatieve 
bedrijf zelf, maar ook de fiscale positie 
van het management. Daarnaast hebben 
wij ruime ervaring met het opzetten van 
de fiscaal-juridische structuur van het 
investeringsfonds.
 
Bij AsjesBisseling zijn alle adviseurs 
doorgewinterd op het hoogste niveau. 
We hebben uitgebreide ervaring met de 
fiscale advisering van cliënten in iedere 
fase van ontwikkeling, van startup tot 
beursgenoteerde bedrijven. We stellen 
aandacht voor uw specifieke situatie 
voorop en combineren dat graag met een 
praktische no-nonsense aanpak”  Aldus 
Arjan Bisseling van AsjesBisseling  
Belastingadviseurs.
www.asjesbisseling.nl

Zaltbommel – Per april 2016 is Corné 
Verbraak in de hoedanigheid van Direc-
tor General Staffing verantwoordelijk 
voor alle uitzendactiviteiten van Adecco 
Group Nederland. Voor Corné betekent 
dit een terugkeer naar de organisatie 
waar hij zijn carrière in de HR-dienst-
verlening in 1994 startte. Hij volgt Hans 
Pruis op, die sinds 1 januari CEO van 
Adecco Group Nederland is.

HITMA Groep behaalt ISO 9001:2015 certificering

Technische handelsmaatschappij HITMA Groep,  
bestaande uit HITMA Process, HITMA UltraPure,  
HITMA Instrumentatie en HITMA Filtratie heeft de ISO 
9001:2015 certificering behaald. Het Uithoornse bedrijf 
was in december 2015 door Lloyd’s Register Nederland 
voorgedragen voor dit certificaat. Na de succesvolle  
afronding van de procedure kon QMS-manager Henk de 
Koning op 19 januari jongstleden met trots het  
ISO 9001:2015 certificaat in ontvangst nemen. 

Nieuwe norm
“Het behalen van dit ISO 
certificaat geeft aan dat de 
HITMA-bedrijven de pro-
cessen die er toe doen, 
weet te identificeren en te 
optimaliseren volgens de 
laatste eisen van deze 
nieuwe norm”, aldus Henk 
de Koning. 

Kwaliteitsverbetering
Het bedrijf werkt op basis van een vastgestelde structuur,  
zodat interne bedrijfsprocessen goed op orde zijn en de  
kwaliteit ervan is gewaarborgd. Met het behalen van de  
certificering toont HITMA Groep aan continu te werken aan 
kwaliteitsverbetering met als doel de klanttevredenheid verder 
te verhogen.

Voorhoede
Voor de overgang van de oude ISO 9001:2008 certificering 

naar ISO 9001:2015 geldt een over-
gangstermijn van circa 3 jaar. Deze 
overgangsperiode is in september 2015 
gestart en eindigt in september 2018. 
Door de succesvolle afronding van de 
certificering behoort HITMA Groep tot 
de voorhoede van bedrijven die al in  
het bezit zijn van het nieuwe ISO- 
certificaat.



13

Raffi Balder is net een week directeur  

entrepreneurship bij Luris (Knowledge  

Exchange Office van Universiteit Leiden en 

Leids Universitair Medisch Centrum), maar 

vliegt nu al van de ene naar de andere 

afspraak. Het is duidelijk te merken dat  

de noodzaak voor de oprichting van  

het Leids centrum voor innovatie en  

ondernemerschap groot is. Het centrum  

- HUBspot - is een ontmoetingsplaats voor 

innovatief talent in de regio en een  

belangrijke aanwinst op de diensten die 

Luris als makelaar van wetenschappelijk 

talent nu al biedt. 

Leidse hub voor innovatie en ondernemerschap
Schakel tussen studenten, bedrijven en wetenschap

Krap twee jaar geleden was het de nieuwe directeur Ivo  
de Nooijer die met een nieuw plan kwam voor Luris. Het door 
het Leidse Universitair Medisch Centrum (LUMC) en de  
Universiteit Leiden gefinancierde instituut moest volgens hem 
in een nog veel vroeger stadium het contact leggen tussen  
wetenschappers en de maatschappij. Het liefst op het moment 
dat een onderzoek nog in de opstartfase zit, zodat vanaf het 
begin al de juiste keuzes worden gemaakt als het gaat om het 
‘vermarkten’ van wetenschappelijke kennis. Een aanpak die 
toen heel nieuw was, omdat tot op dat moment het accent 
vooral lag op het verkopen van uitvindingen, voornamelijk 
een gejuridificeerd proces. Sinds die tijd is er veel veranderd. 
Het personeelsbestand van Luris is enorm gegroeid, het  
netwerk is flink uitgebreid en er zijn veel nieuwe initiatieven 
opgestart. Balder vertelt dat steeds meer onderzoekers  
genegen zijn een eigen bedrijf te starten.

Leiden
Raffi Balder heeft het gevoel dat ze weer een beetje thuis is, 
want ze studeerde rechten in Leiden. Toch toog ze na het  
afronden van haar opleiding eerst naar Amsterdam waar ze via 
haar werk bij New Venture in aanraking kwam met de wereld 
van innovatie en startups. ‘Daar moest ik startende  
ondernemers binnen acht maanden begeleiden van idee, via 
haalbaarheidsstudie naar businessplan. Veel leuker dan het 
werk bij een groot internationaal advocatenkantoor.’ Balder 
specialiseerde zich nog verder in de wereld van de  
dynamische startups bij YES!Delft, de incubator van de TU 
Delft. ‘Delft was één van de eerste universiteiten met een spe-
ciaal platform voor innovatieve start-ups. Dat was net als veel 
andere initiatieven vooral gericht op de coaching, netwerk en 
begeleiding van jong talent met een technisch idee naar  
succesvolle ondernemer. Met HUBspot willen we nog een 
stapje verder gaan, omdat we ons naast het begeleiden van 
start-ups ook gaan richten op het ontwikkelen van onder-
nemersvaardigheden bij studenten, onderzoekers en andere 
ondernemende mensen.’ Als door Luris vooruit-geschoven 
directeur Entrepreneurship voor het nieuwe innovatiecentrum 
krijgt ze daar nu alle kans toe. 

Kort gezegd komt het er volgens Balder op neer dat studenten 
die zich hebben gespecialiseerd in een bepaald vakgebied zich 
bij HUBspot verder kunnen ontwikkelen als het gaat om  
ondernemerschap. Focus zal hierbij liggen op het aanjagen 
van ondernemend gedrag, niet op het starten van bedrijven per 
se. ‘Daarvoor initiëren we colleges, lunchlezingen, workshops 
en netwerkborrels. Die vinden plaats in het centrum zelf, maar 
het is ook denkbaar dat bepaalde ondernemerschapsvakken 
van de Hogeschool Leiden of de universiteit bij HUBspot  
worden gegeven. Veel studenten krijgen wel les op dat  
gebied, maar wij willen echt de link naar de praktijk maken.’ 
Multidisciplinariteit is een belangrijk sleutelwoord, want in 
het nieuwe centrum zijn naast studenten ook ondernemers,  
onderzoekers en niet-studenten welkom. HUBspot spreekt 
kortom een brede doelgroep aan die wil ondernemen en inno-
veren. ‘Een voorbeeld is een bedrijf uit de biotech of  
lifescience, dat wil innoveren. Dan is het denkbaar dat een 
groep studenten inventariseert wat de processen binnen het 
bedrijf zijn, welke diensten ze aanbieden en hoe ze deze  
processen en diensten kunnen vernieuwen. Daarna kunnen  
we ook de ondersteuning bieden om het uiteindelijke  
onderzoek concreet te maken en de innovatie daadwerkelijk te 
laten plaatsvinden.’ Het centrum is een initiatief van de 
 gemeente samen met de Hogeschool Leiden en de Universiteit 
Leiden. Luris is een belangrijke partner, omdat dit innovatie-
centrum al bewezen heeft een belangrijke schakel te zijn  
tussen de markt en de universiteit en het LUMC. 

Zelfstandig
Balder benadrukt dat HUBspot uiteindelijk los zal komen te 
staan van Luris. ‘Maar het blijft natuurlijk op alle manieren 
met Luris verbonden, want wetenschappers die contact zoeken 
met Luris, kunnen via HUBspot werken aan hun ondernemer-
schapscompetenties samen met bedrijven en studenten en zo 
elkaar versterken via co-creatie.’ Fysiek zal het centrum  
bestaan uit een pand waarin diverse ruimtes aanwezig zijn 
voor bedrijven om te brainstormen of elkaar te ontmoeten.  
Zo zijn er flexdesks gepland, vergaderruimtes en een  
experimenteerruimte waarin bijvoorbeeld een 3D-printer staat 

en er is ook de mogelijkheid is om één grote wand geschikt te 
maken om op te schrijven. ‘We zijn nu bezig met een pand aan 
de Langegracht. Eén ding is zeker. Dat centrum komt er.’

Om het centrum te laten uitgroeien tot een bruisende commu-
nity waar ondernemers, onderzoekers, investeerders, coaches 
en studenten elkaar onder een dak ontmoeten, gebruikt Balder 
haar eigen netwerk en zoekt ze ook contact met initiatieven 
die er nu al bestaan in Leiden. ‘Maar het netwerk zal veel ver-
der reiken dan deze stad, want uit mijn tijd bij YES!Delft had 
ik al contact met de incubators in Amsterdam, Wageningen en 
Utrecht. Of er een specialisme zal ontstaan op het vlak van 
biotech en life sciences is nu nog niet te voorspellen. Wel is 
Leiden natuurlijk van oudsher een stad waar veel bedrijven uit 
die sector gevestigd zijn. Veel contacten van Luris hebben daar 
ook een link mee.’

Nieuwe initiatieven
Het meest aansprekende en ook een recent voorbeeld 
van een innovatie die door het Leids centrum voor  
innovatie en ondernemerschap wordt ondersteund is 
dat van Generation of Change, een onderneming die 
volledig composteerbare alternatieven voor verpak-
kingsschuim ontwikkelt. Tim de Jong van de afdeling 
Entrepreneurship bij Luris vertelt dat Luris het bedrijf 
ondersteunt bij het op de markt brengen van deze  
uitvinding. ‘Een ander voorbeeld is Fix4Life. Een  
bedrijf dat een milieuvriendelijker en gezonder middel 
heeft ontwikkeld voor het balsemen van lichamen met 
bijkomend voordeel dat de lichamen beter worden  
geconserveerd waarvan bijvoorbeeld medische  
studenten tijdens hun practica profiteren. Deze onder-
nemingen zijn nog in de ontwikkelfase en nog niet 
gereed voor marktintroductie. Kijk voor meer  
informatie op www.luris.nl. 

Raffi Balder is sinds voorjaar 2016 de nieuwe directeur  
Entrepreneurship bij Luris in Leiden. 
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B. Braun heeft zich de afgelopen jaren ontwikkeld van  
leverancier tot samenwerkingspartner voor ziekenhuizen. 
“Een intensieve samenwerking met ziekenhuizen leidt tot  
efficiëntie en kostenbesparing”, zegt Kest Huijsman,  
Managing Director van B. Braun Medical Benelux. “Wij  
hebben een zeer ruim aanbod en kunnen daarom ziekenhuis-
breed leveren. Dat zorgt natuurlijk voor een aanzienlijk  
inkoopvoordeel. Bovendien leveren wij maatwerk met  
producten die de juiste afmeting en verpakking hebben, zodat 

B. Braun kiest voor intensieve samenwerking met ziekenhuizen
Efficiëntie met kwaliteit als uitgangspunt

De demografische, sociaaleconomische 

en technologische ontwikkelingen in de 

samenleving hebben grote gevolgen voor 

de zorg. De vraag stijgt, terwijl de patiënt 

tegelijkertijd vraagt om een individuele 

benadering. Een verdere toename van de 

zorgkosten is het gevolg, in combinatie 

met een toenemende druk op de beperk-

te beschikbare middelen. Om deze druk 

binnen ziekenhuizen te verlagen en te 

kunnen voldoen aan de toekomstige  

zorgvraag, zijn veranderingen nodig.  

Efficiënt werken is meer dan ooit van  

belang. Een oplossing ligt bij een intensie-

ve samenwerking met leveranciers. B. 

Braun, aanbieder van hoogwaardige me-

dische en farmaceutische producten en 

diensten, laat zien dat partnership loont.

afvalstromen verminderd worden. Ziekenhuizen die met ons 
in zee gaan, kunnen gebruik maken van onze trainingen,  
waarbij we personeel leren om de producten op de juiste  
manier in te zetten. Ook dit levert veel voordeel op. Met  
verschillende ziekenhuizen is de samenwerking zo intensief, 
dat we fullservicecontracten af hebben gesloten, waarbij we 
bijvoorbeeld verantwoordelijk zijn voor de kwaliteit van het 
instrumentarium. Het ziekenhuis heeft geen zorgen op dit  
gebied en al het materiaal is op tijd voorhanden. Het gaat dan 
om omvangrijke samenwerkingsvormen die voor vele jaren 
worden ingezet, gebaseerd op vertrouwen. Daar zijn we  
natuurlijk erg trots op.” 

Dialyseklinieken
Een stap verder gaat het management van een aantal dialyse-
klinieken, waarbij B. Braun niet alleen verantwoordelijk is 
voor het materiaal, maar ook de bedrijfsvoering op zich neemt. 
De klinieken zijn geïncorporeerd binnen de organisatie.  
Huijsman: “Belangrijk daarbij is dat de verantwoordelijkheid 
voor de zorg in handen is van de ziekenhuizen en wij ons  
richten op de organisatie. We hebben inmiddels een vijftal  
locaties onder de naam Elyse klinieken voor nierzorg. Naast 
de dialyse bieden onze klinieken aansluitende zorg als  
poliklinische consulten, predialyse, transplantatievoor- 
bereiding en nazorg na een transplantatie. De opzet van de 
klinieken is heel duidelijk: de medische verantwoordelijkheid 
ligt bij het ziekenhuis en wij zijn verantwoordelijk voor de 
organisatie. We faciliteren, leveren het verpleegkundig  
personeel en zorgen dat alles aanwezig is om goed te  
kunnen werken. We streven daarbij naar joint ventures met 
ziekenhuizen en nefrologen, om op die manier meer succes te 
behalen.”

Kroon op het werk
Als specialist op het gebied van dialysetechnieken is B. Braun 
van oudsher al een belangrijke partner voor ziekenhuizen. Dit 
resulteerde een aantal jaren geleden in een joint venture tussen 
B. Braun en VU Medisch Centrum in een kliniek in  

Amstelveen. Daarnaast nam B. Braun klinieken over in 
Kerkrade, Woerden en Emmeloord. In Gorinchem wordt op 
dit moment een nieuwe kliniek opgezet, als joint venture met 
het ziekenhuis van Dordrecht en Gorinchem. “Dit is een  
belangrijke kroon op ons werk”, volgens Huijsman. “In onze 
ogen bereiken we zo een optimale samenwerking tussen zie-
kenhuizen en onze organisatie, waarbij ieder zijn eigen speci-
aliteiten heeft. We gaan graag in gesprek met ziekenhuizen, 
zorgverzekeraars, belangenorganisaties en patiëntenorganisa-
ties om op die manier verbeteringen te realiseren.” 

Centrale organisatie
De klinieken opereren zelfstandig, maar werken wel nauw  
samen, onder andere op het gebied van kennis. Daarnaast zijn 
verschillende onderdelen als finance, logistiek, kwaliteit, HR 
en natuurlijk inkoop gecentraliseerd. Huijsman: “We hebben 
een aparte holding die de klinieken aanstuurt, zodat we het 
organisatorische gedeelte centraal kunnen regelen. Dat levert 
veel voordelen op, zowel financieel als op het gebied van  
logistiek en kwaliteit. De taakverdeling is heel duidelijk: wij 
organiseren, de ziekenhuizen houden zich bezig met de zorg. 
Natuurlijk is er veel overleg. Onze aanpak heeft succes.  
Dankzij de centrale organisatie hebben we al een break even 
point weten te bereiken, terwijl de bestaande klinieken  
aanvankelijk verliesgevend waren. Belangrijk bij dit alles is de 
schat aan kennis die binnen ons moederbedrijf aanwezig is.  
B. Braun heeft wereldwijd al 300 klinieken en is daarmee een 
ervaren speler. Dat is natuurlijk een groot voordeel.”

De patiënt voorop
In de klinieken staat de patiënt centraal. Huijsman: “We willen 
de klinieken kleinschalig houden, met maximaal zo’n 40  
patiënten. Op die manier ontstaat een prettige sfeer, waarin 
mensen zich thuis voelen. Belangrijk daarbij is inzicht in wat 
de patiënt wil. We stemmen daar onze dienstverlening op af. 
Net als de zorgverleners weten wij hoe ingrijpend het is  
om nierpatiënt te zijn. Het heeft een enorme impact op het 
dagelijks leven.” Communicatie is een belangrijk aandachts-
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Over B. Braun

B. Braun is een bekende naam in de medische wereld. De producten en diensten van dit bedrijf vinden hun weg naar 
medische groothandels, ziekenhuizen, verpleeghuizen en thuiszorginstellingen. Belangrijk is dat de producten zijn afge-
stemd op de patiënt én de gebruiker. Ze staan voor kwaliteit, veiligheid, gebruiksgemak en zoveel mogelijk comfort. 
Naast het ontwikkelen en leveren van producten, heeft B. Braun zich erop toegelegd om met de opgebouwde kennis en 
expertise zorgaanbieders te ondersteunen. 

Het bedrijf werkt met verschillende gespecialiseerde divisies die zich richten op specifieke onderdelen binnen de zorg. 
Op die manier zijn ziekenhuizen en andere zorgaanbieders verzekerd van een partner die weet wat er speelt. Hospital 
Care heeft een brede range producten voor ziekenhuizen en Aesculap is specifiek gericht op het complete chirurgische 
proces. De divisie OPM (Out Patient Market) biedt met name hulpmiddelen en diensten voor mensen met een chronische 
aandoening. Een vierde divisie is Avitum Nierzorg, gericht op dialyse. Dankzij deze specialistische afdelingen kan B. 
Braun efficiënte oplossingen creëren op logistiek gebied. 

punt. De Elyse klinieken verspreiden een magazine voor  
patiënten, met daarin informatie over de zorg, de klinieken en 
belangrijke ontwikkelingen, aangevuld met verhalen van  
patiënten. In een van de laatste edities staat bijvoorbeeld het 
verhaal van Paul Jansen, patiënt bij Elyse in Kerkrade. Vanuit 
een oncologische aandoening is bij hem nog maar enkele jaren 
geleden acuut nierfalen ontstaan. Hij is als patiënt zeer  
tevreden over de kleinschaligheid en het kundige team in de 
kliniek, maar geeft ook aan hoe zwaar het voor hem is. Om die 
reden neemt hij deel aan tests voor een draagbare kunstnier, 
een ontwikkeling die hem veel vrijheid zou kunnen opleveren. 
Het gaat om een initiatief van de Nierstichting. Elyse heeft de 
patiënt en de Nierstichting met elkaar in contact gebracht. 
“Zijn verhaal en dat van andere patiënten is belangrijk voor 
ons”, zegt Huijsman. “Het brengt ons dichtbij de patiënt en 
helpt ons daarmee om onze organisatie te verbeteren.” 

Hoge kwaliteit
Binnen alle 300 klinieken van B. Braun gelden dezelfde hoge 
kwaliteitseisen, waar ook ter wereld ze zich bevinden.  
Huijsman: “We gebruiken dezelfde apparatuur en hanteren  
gelijke eisen op het gebied van kwaliteit, hygiëne en inrichting 
van de omgeving. Wanneer patiënten in een ander land in een 

van onze klinieken komen, bijvoorbeeld voor vakantiedialyse, 
kunnen zij dan ook rekenen op dezelfde behandeling als bij 
hun vaste centrum. Als het gaat om vakantiedialyse nemen wij 
binnen B. Braun patiënten de zorgen uit handen.”

Sharing expertise
Een ander voorbeeld van intensieve samenwerking tussen  
B. Braun en ziekenhuizen is het centraal sterilisatiecentrum in 
Groningen dat nog dit jaar gerealiseerd wordt. Het gaat om 
een samenwerkingsverband tussen B. Braun, het UMCG en de 
Ommelander Ziekenhuisgroep onder de naam Sterinoord. 
“Het gaat om een extern sterilisatiecentrum”, legt Huijsman 
uit. “Het is een mooi voorbeeld van hoe wij graag willen  
werken. Ons motto is ‘sharing expertise’, wat betekent dat we 
onze kennis willen delen om tot betere en efficiëntere  
oplossingen te komen. Binnen dit samenwerkingsverband 
heeft ieder zijn eigen rol. Het UMCG zorgt voor personeel,  
B. Braun is verantwoordelijk voor finance, kwaliteit en  
procesoptimalisatie.” 

Aanwezigheid op Vlaamse technologiecampus geeft krach-
tig uiting aan groeistrategie NLO

NLO heeft een full service IP kantoor in het Technologiepark 
te Gent geopend. Gevestigd in de gloednieuwe AA-Toren, in 
het hart van de innovatiecampus Zwijnaarde, is een team van 
octrooigemachtigden de bestaande activiteiten in de Belgische 
markt verder aan het uitbouwen.

Gent is, als een van de biotech-hubs in Europa, een ideale  
uitvalsbasis voor de verdere expansie van NLO, een van de 
marktleiders op het gebied van biotechnologie. De centrale 
ligging en de directe aanwezigheid van innovatieve bedrijven, 
instellingen en netwerken maken Gent ook tot een logische 
keuze.

De opening van kantoor Gent volgt na een intensieve markt-
verkenning. NLO is met zijn octrooi- en merken- en modellen-
activiteiten al jaren actief op de Europese markt met een  
uitgebreid en sterk netwerk van agentenkantoren. 

De focus van het Belgische kantoor ligt in eerste instantie op 
life-sciences en biotechnologie, maar richt zich tevens op 
elektronica en ICT. Biotechnologie en elektronica zijn gebie-
den waarin Vlaanderen internationaal een leidinggevende  
positie bekleedt. Daarnaast wordt er aandacht besteed aan het 
opbouwen van een lokale merken- en modellenpraktijk. Er is 
ingezet op een kantoor dat het volledige scala aan IP-diensten 
kan bieden. 

Het kantoor in Gent is het vijfde kantoor van NLO en het  
eerste buiten Nederland. NLO heeft al kantoren in Den Haag, 
Amsterdam, Eindhoven en Ede. 

NLO opent kantoor  
in Gent, België
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Pas zeven jaar geleden ontdekte de  

lector in de Innovatieve en Moleculaire  

Diagnostiek, dat hij naast onderzoeker 

ook ondernemer is. Het was het moment 

dat hij begon met Toplab, een moleculair 

lab waar studenten, docenten en professi-

onals samenwerken aan onderzoek en 

innovatieve producten. Met succes want 

eind 2015 ontving dr. Willem van Leeuwen 

de publieksprijs SIA Raak Award voor zijn 

onderzoek naar SOS-sneldiagnostiek.

Toplab 
Succesvol in actie tegen sepsis, schimmels en bacteriën

‘Op het moment dat ik die publiekprijs in ontvangst nam en 
om me heen keek, schrok ik echt even. Er stonden negentien 
medewerkers om me heen. En dat terwijl ik in 2007 met een 
paar man ben begonnen.’ Als lector had Willem van Leeuwen 
tot op dat moment alleen maar in een laboratorium gewerkt. 
Dat dit laboratorium een broedplaats kon zijn voor nieuwe  
innovatieve initiatieven ontdekte hij pas later. Nu staat hij aan 
het hoofd van een heel gezond lectoraat en schat hij in dat zijn 
‘succesrate’ op het aanvragen van subsidies voor onderzoek 
zelfs honderd procent is. De kunst is volgens hem om het 
maatschappelijk probleem zo goed mogelijk te omschrijven 
en dit vervolgens op een simpele manier op te lossen. ‘Dit is 
de vraag en zo ga ik het doen. Vooral niet te wollig zijn en te 
veel aan de toekomst overlaten.’

Sepsis
Op zijn eigen ongekunstelde manier heeft de lector zo al  
onderzoeken geleid naar de directe identificatie van micro- 
organismen en het versneld diagnosticeren van sepsis. Het 
project waar bij de publieksprijs voor ontving. ‘Ik verbaas me 
al zo lang over de traagheid van de diagnostiek. Om een bac-
terie zichtbaar te maken en vervolgens te identificeren neemt 
al snel gemiddeld 82 uur in beslag. Als je letterlijk doodziek 
wordt opgenomen op verdenking van een bacteriële bloed-
baaninfectie heb je die tijd niet. Daarom krijgen patiënten nu 
meestal breed-spectrum antibiotica en is de mortaliteit met 
veertig procent nog steeds erg hoog. Bovendien is het herstel 
met twee tot drie weken erg lang.’ Van Leeuwen pleit daarom 
voor een snellere identificatie van de bacterie waardoor er in 
een vroeger stadium gerichter antibiotica gegeven kan  
worden, de overlevingskans groter en de hersteltijd korter is. 

‘Het voert te ver om helemaal uit te leggen op welke manier 
wij daaraan hebben gewerkt, maar we hebben ons daarbij  
gebaseerd op de kennis die we hadden uit het glucosemodel. 
Door daar monochromatisch licht op te laten vallen, is aan de 
hand van het energieverlies te herleiden om welke verbinding 
het gaat. Datzelfde gegeven hebben we gebruikt bij het  
detecteren van bacteriën.’

Van Leeuwen legt uit dat met de zogeheten Raman spectro- 
scopie nu negen soorten van de meest voorkomende bacteriën 
bij sepsis versneld te identificeren zijn. Bovendien is hun anti-
microbiële gevoeligheid in kaart gebracht, zodat de dosis toe 
te brengen antibiotica heel goed te doseren is. ‘Mijn taak is nu 
de volgende stap te zetten. En dat is nieuw voor mij, want  
ik moet nu een businessplan gaan schrijven waarmee  
investeerders kunnen worden benaderd. Doel is dat het  
apparaat uiteindelijk bij de gebruiker moet staan.’ Een span-
nende nieuwe ontwikkeling volgens de lector die geniet van 
zijn rol als aandrijver. ‘Ik sta nooit meer in een lab, maar merk 
dat ik het enorm leuk vind mijn kennis op deze manier op de 
markt te brengen. Toen ik hiermee begon waren er veel die mij 
voor gek verklaarden, maar ik heb echt de tijd van mijn leven.’

Tulpen
Wat de onderzoeker vooral zo aantrekt aan zijn werk is dat hij 
echt vanuit de praktijk start. ‘Zo heb ik bijvoorbeeld aan 
bloembollenkwekers gevraagd waar zij wakker van liggen. En 
dat was de zuurvorming bij tulpen die wordt veroorzaakt door 

Stijgende vraag ‘Molecular Bioscience’

Het mooie van zijn werk vindt de lector dat hij met de onderzoeken die hij aanzwengelt midden in de realiteit staat. ‘En toch 
maak ik optimaal gebruik van mijn kennis op het gebied van labtechnieken en klinische zaken. Zo kan ik heel gemakkelijk 
de koppeling maken tussen de kennis die er is in een lab en medische toepassingen. Sinds 2010 zijn we bovendien gevestigd 
op het Leidse Bio Science Park waar we via Bio Partner eigenaar zijn van een aantal vierkante meters. In ons moderne 
microbiologische lab werken jonge professionals met de nieuwste technieken. En door te werken aan de zeer innovatieve 
projecten die wij hier binnenhalen zijn ze vrijwel allemaal verzekerd van een baan.’ Zo faciliteert Toplab ook Biosparq 
van Delftse ingenieurs die een platform hebben ontwikkeld waarbij zonder kweek binnen tien minuten een bacterie kan 
worden geïdentificeerd. ‘Wij merken kortom dat de vraag naar specialisten op het gebied van ‘Molecular Biosciences’ sterk 
toeneemt. Met ons lectoraat willen we een kenniscentrum zijn voor studenten en docenten.’ Daarvoor is er een intensieve 
uitwisseling van kennis nodig met life science bedrijven in en buiten de regio. Ziekenhuislaboratoria, universitaire centra 
en andere instituten. Door gebruik te maken van de meest recente onderzoekstechnieken blijft de circulatie van kennis 
tussen onderzoek en onderwijs gewaarborgd. Deze kennis wordt doorgegeven aan de studenten op Hogeschool Leiden en 
het ROC Leiden.

een schimmel. Met dat project zijn we nu bezig. Eerst wordt 
een inventarisatie gedaan om de verspreiding en mogelijke 
bronnen van de schimmel in kaart te brengen en daarna uitge-
zocht waarom deze schimmel vooral gericht is op de tulpenbol 
en waarom de reactie zo agressief ziekmakend is. Het ant-
woord daarop ligt gedeeltelijk in het verbeteren van de bodem. 
De grond is door het gebruik van pesticiden zo mishandeld dat 
er geen evenwicht meer is en zo’n schimmel het rijk alleen 
heeft. Is het ecosysteem weer op peil dan houdt zo’n fusarium 
zich veel rustiger.’ Om dit onderzoek, dat eind 2015 is gestart, 
midden 2017 af te ronden, zoekt Van Leeuwen contact met 
verschillende partijen en hij vertelt dat het bij een duidelijke 
praktijkgerichte vraag nooit moeilijk is partners te vinden. 

Eind 2015 ontving dr. Willem van Leeuwen de pubieksprijs SIA Raak voor zijn onderzoek naar SOS-sneldiagnostiek. Een  
maatschappelijk probleem simpel oplossen is zijn credo. 
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DDF Ventures BV is absoluut onderschei-

dend in de Nederlandse Biotech en Life 

Sciences. Met een sterk, klein team be-

heert DDF Ventures een portfolio van vijf 

bedrijven. Bedrijven waaraan optimale 

(investerings) waarde wordt toegevoegd 

voordat Venture Capital in beeld komt. 

Zo ontstaat kostenverlagend en kansver-

hogend, een accelerator. CEO Bart Wuur-

man over ‘the smart way to invest in Life 

Sciences.’

DDF Ventures BV
The smart way to invest in Life Sciences

subsidie stelt Hercules in staat om het immuno-oncologische 
medicijn door de preklinische fase te loodsen. Hercules is nu 
bezig om een syndicaat van VC investeerders bij elkaar te 
brengen om de klinische ontwikkeling te financieren. Hercu-
les Pharmaceuticals werd opgericht in 2013 voor de verdere 
ontwikkeling van de uitvinding van professor David Sherr, een 
internationaal vermaard opinieleider op het gebied van kanker 

De bedrijven van DDF Ventures zijn gedurende een periode 
van tien jaar ontstaan in samenwerking met wetenschappe-
lijke founders en universiteiten, ‘legt Bart uit die zijn sporen 
inmiddels heeft verdiend door de successen van drie biotech-
bedrijven: Lanthio Pharma en AM-Pharma in Nederland en 
Antisoma in de UK. ‘In de tussentijd is meer dan elf miljoen 
financiering in de diverse bedrijven in onze portfolio gegaan, 
grotendeels overheidssubsidies en grants. Momenteel beheert 
DDF Ventures actief 4 veelbelovende bedrijven: Oncodrone, 
Essential IP, DC4U en Hercules Pharmaceuticals. Het vijf-
de bedrijf, My Life Technologies, heeft een eigen CEO. De 
portfolio is een perfecte combinatie van jonge, ambitieuze 
bedrijven die nieuwe producten ontwikkelen in het veld van: 
kanker, allergie, auto-immuunziekten en cardiovasculaire risi-
copreventie. Gemiddeld heeft DDF Ventures een belang van 
60% in de bedrijven. Met minimale kosten en een sterk team, 
bestaande uit Henk Viëtor, Antoine Wellink en Sjoerd Wad-
man, naast mijn persoon, werken we met korte lijnen efficiënt 
en effectief, ‘aldus CEO Bart Wuurman.

Hercules Pharmaceuticals:  
€ 3,5 miljoen EUROSTARS subsidie
Hoe succesvol het kan gaan met bedrijven uit de DDF Ventu-
res portfolio, blijkt uit Hercules Pharmaceuticals (www.her-
cules-pharma.nl). ‘Recent heeft Hercules Pharmaceuticals € 
3,5 miljoen EUROSTARS subsidie voor de ontwikkeling van 
haar verst gevorderde kandidaat-medicijn CB7993113 tegen 
triple-negatieve borstkanker ontvangen. Hiertegen is tot op 
heden nog geen gerichte behandeling mogelijk. De Eurostars 

DDF Ventures BV was established to manage and fi-
nance a selected portfolio of five promising early stage 
life-sciences companies. There is now an opportunity 
for new investors to take part in DDF Ventures and help 
these companies to make a leap in value. www.ddfven-
tures.nl

V.l.n.r.: Bart Wuurman, Antoine Wellink, Harvey Wells, Henk Viëtor

Voor meer informatie:
Bart Wuurman, 
CEO DDF Ventures
email: bart.wuurman@ddfv,nl

De Corridor 21e
3621 ZA, Breukelen
The Netherlands
T +31(0)346-745139
M +31(0)6-46623735

www.DDFVentures.nl

De DDF portfolio

verbonden aan Boston University. Statuair is Hercules geves-
tigd in Nederland en wordt door geleid door DDF Ventures 
met wetenschappelijke ondersteuning van professor Sherr.’

‘Voor investeerders zijn momenteel interessante mogelijkhe-
den om te participeren in DDF Ventures ten einde deze veel-
belovende bedrijven een sprong voorwaarts te laten maken, 
‘besluit Bart Wuurman. ‘Meerdere van onze portfoliobedrij-
ven zijn klaar voor de eerste Venture Capital investering en 
als DDF Ventures willen we graag meedoen met deze finan-
cierings rondes.’
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‘Nieuwe regelgeving en toenemende internationale competi-
tie, zowel tussen farmaceuten onderling als tussen de plants 
van dezelfde farmaceut, maakt het upgraden van productiviteit 
en kwaliteit steeds belangrijker voor de farmaceutische indus-
trie. Om te overleven, verbeteren productie- en kwaliteitsafde-
lingen continue hun processen en procedures, van het ontwerp 
van de batch record tot de vrijgave van het batch rapport, zo-
wel in handmatige als in hoog geautomatiseerde productieom-
gevingen. Dat doel bereik je door elektronische data. Hieruit 
destilleren we informatie en we leren hiervan. De transforma-
tie van data in informatie is essentieel,’ zegt Ivo Backx, Mana-
ger Business & project Development for the Pharmaceutical 
Industry, Siemens Belgium. 

Slimme fabrieken en de paperless factory zijn een ontwikke-
ling waar ’s werelds toonaangevende leverancier van automa-

Siemens, partner van farma
Slimme, competitieve productie met de Digital Pharma Plant

Aflopende patenten. Prijzen die onder 

druk staan. Een groeiende competitie. Het 

zijn ontwikkelingen die farma dwingt tot 

innovatieve oplossingen die niet uitgaan 

van risico’s maar van mogelijkheden. Als 

partner van farma biedt wereldleider Sie-

mens creatieve software oplossingen die 

ook wel bekend staan als de 4de industri-

ele revolutie: de complete digitalisering 

van uw onderneming, productie en sup-

ply chain. Een papierloze fabriek die als 

geen ander efficiënt werkt en afwijkingen 

snel herstelt door het self learning vermo-

gen. Het klinkt futuristisch, maar voor Sie-

mens is het al jaren een dagelijkse reali-

teit.

tiseringstechnologie en industriële software systemen, Sie-
mens, een belangrijke rol in speelt. Ivo Backx werkt al sinds 
1985 bij Siemens, waarvan de laatste vijf jaar in zijn huidige 
functie. Hij weet als geen ander wat er speelt in deze markt. 
‘Het produceren van farmaceutische producten is relatief een-
voudig. Het moeilijke deel is het batch rapport, het leveren van 
het bewijs van de kwaliteit van de productie voor de vrijgave 
van de eindproducten. Het bijzondere van de Digital Plant 
Pharma is dat het een self learning vermogen heeft: het speurt 
effectief naar afwijkingen veroorzaakt door ‘iets’ of ‘iemand’. 
Dit is een basis om afwijkingen snel te herstellen. Snel, want 
de afwijking is snel herleidbaar en snel opgelost, ook omdat 
het hier gaat om een totaal papierloos traject.’

Tijd- en kostenbesparend
‘De competitie in de farmaceutische industrie speelt zich zo-

Siemens Software Solution
The Siemens software solution for electronic batch 
record management offers native integration between 
the manufacturing execution system (MES), using SI-
MATIC IT eBR, and the distributed control system 
(DCS), using SIMATIC PCS 7 and SIMATIC BATCH. 
This expedites the design, execution, and review steps 
of master batch records (MBR) and electronic batch 
records (eBR). Moreover, this solution provides real 
flexibility in the MBR

design, as the selection of the master recipe name and 
version makes all master recipe information from SI-
MATIC BATCH available for use in the MES design 
tool. Through seamless integration based on “pha-
se-types and phase-instances” between batch proces-
sing in the DCS and workflow management in the 
MES, SIMATIC IT eBR can streamline and signifi-
cantly accelerate the implementation of a solution for 
paperless manufacturing, reducing typical implemen-
tation times from one year to only two months for one 
recipe.

wel extern (tussen andere partijen) als intern (tussen de ver-
schillende vestigingen) af. Waar het product uiteindelijk wordt 
gemaakt, hangt niet altijd af van de lonen. Ook in Europa, bij 
Europese lonen, is het mogelijk om toegang tot de markt te 
krijgen en dichterbij de gebruikers te produceren. Maar dan 
moeten processen wel zeer efficiënt en tijd- en kostenbespa-
rend, verlopen. Als Siemens zijn we uniek, omdat we een to-
taaloplossing bieden in de vorm van een volledig geautomati-
seerd proces voor de elektronische Batch Record. Hierbij 
wordt de operator begeleid in zijn taken en de consequente 
opvolging van standaardprocessen zorgt voor minder variabi-
liteit in de kwaliteit van het eindproduct. Maar dan moet men 
wel volledig gebruik maken van onze totaaloplossing, en dient 
de productie ook over te stappen naar Paperless Review by 
Exception. In een project overtroffen de voordelen van Pa-
perless Review vele malen de verwachtingen. We behaalden 
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Contactgegevens
Ivo Backx
Manager Business & project Development for the 
Pharmaceutical Industry, Siemens Belgium. 
Email: ivo.backx {at} siemens.com
Zie ook: http://www.siemens.com/Pharma

SIEMENS, the facts
Siemens AG is a global technology powerhouse that has stood for engineering excellence, innovation, quality, reliability 
and internationality for more than 165 years. The company is active in more than 200 countries, focusing on the areas of 
electrification, automation and digitalization. One of the world’s largest producers of energy-efficient, resource-saving 
technologies, The company is a leading provider of medical imaging equipment – such as computed tomography and 
magnetic resonance imaging systems – and a leader in laboratory diagnostics as well as clinical IT. In fiscal 2015, which 
ended on September 30, 2015, Siemens generated revenue of €75.6 billion and net income of €7.4 billion. At the end of 
September 2015, the company had around 348,000 employees worldwide.

hogere kostenbesparingen, batch review tijden werden ver-
minderd van enkele dagen naar minder dan 1 uur, het Right 
First Time percentage werd verhoogd boven de 99% van het 
aantal productie batches. We moeten dan wel vertrouwen heb-
ben in de systemen die de data aanleveren. Ook moeten opera-
tors, Engineerings-, IT- en kwaliteits-medewerkers in een 
vroeg stadium worden meegenomen naar het nieuwe concept 
Pas dan wordt een optimale paperless factory gerealiseerd.’

‘Ideaal is het om te werken vanaf scratch: als de klant een 
nieuwe plant gaat bouwen, ‘besluit Ivo Backx. ‘In dat geval 
worden we als Siemens graag bij de ontwikkeling van deze 
green field betrokken. We staan graag zij aan zij met de farma 
als partner. Onze modules Design, Execute en Review zorgen, 
bij zowel kleine als grote installaties, voor een optimale imple-
mentatie met kostenbesparingen in ontwerp en productie en 
verlaagde kosten voor verhoogde kwaliteit.’

Biotech Training Facility Leiden is officieel geopend.  
Onder grote belangstelling, verrichtten Minister Henk 
Kamp van Economische Zaken, Voorzitter Gerrit Zalm 
van Raad van Bestuur ABN AMRO Bank, Burgemeester 
Henri Lenferink, Vice-President Willem te Beest van de 
Executive Board Universiteit Leiden en President Harry 
Flore van de OVBSP de openingshandelingen. Elke  
persoon vertegenwoordigde een partij die significant heeft 
bijgedragen aan de totstandkoming van Biotech Training 
Facility. Het event werd ook bijgewoond door Nettie  
Buitelaar en Gijsbert Guijt, die beiden een belangrijke rol 
speelden in de realisatie van de faciliteit. 

Onderzoekers melden positieve tussentijdse resultaten 
voor de T-Guard® Fase 1/2 studie die in 2014 van start 
ging. T-Guard® is een experimenteel geneesmiddel voor 
het behandelen van afstotingsreacties na een bloedstam-
celtransplantatie, waarbij de donorcellen zich tegen de pa-
tiënt keren: Graft versus Host Disease.

In de klinische Fase 1/2-studie wordt de veiligheid en werk-
zaamheid van T-Guard® bij patiënten met ernstige afstotings-
reacties onderzocht. De eerste patiënt startte in 2014 met deze 

De opening werd gedaan op ‘farmaceutische wijze’, aldus 
Thijs de Kleer, Directeur van Biotech Training Facility en  
Ceremoniemeester van het event. Dit leidde tot het ongewone 
schouwspel van vijf heren in een witte laboratoriumjas die 
volgens de aanwijzingen in een Standard Operating Procedure 
(SOP) een reeks 
kleurrijke linten 
doorknipten. Een 
explosie van groe-
ne glitter maakte 
het geheel af en de 
opening van  
Biotech Training 
Facility was een 
feit.

In de middag  
konden de gasten 
een kijkje nemen 
in de faciliteit en 
onder meer de  
laboratoria en 
technische ruimte 

bezoeken. De cleanrooms zijn geclassificeerde ruimtes en niet 
vrij toegankelijk voor publiek. De faciliteit is echter op zo een 
manier ontworpen dat de cleanrooms vanaf de omringende 
gangen goed te bekijken zijn. Zo kregen de gasten goed in-
zicht in de ruimtes, apparatuur en mogelijkheden van Biotech 
Training Facility. 

www.biotechtrainingfacility.com

Foto’s: Petra van Aken

Biotech Training Facility Leiden is officieel geopend

Positieve Interim Resultaten voor T-Guard® Studie
behandeling en inmiddels zijn er voor de eerste 15 patiënten 
positieve resultaten gemeld. In vergelijking met de historische 
controle was T-Guard in staat om zowel de ‘Dag 28 response 
rate’ als de ‘6-maands overleving’ meer dan te verdubbelen. 
Met deze bemoedigende resultaten is er een belangrijke stap 
gezet richting een betere behandeling van acute Graft versus 
Host Disease.

De resultaten voldeden aan de criteria van de onafhankelijke 
Data and Safety Monitoring Board (DSMB) om de studie 

voort te zetten, en hebben ertoe geleid dat een uitbreiding van 
de studie wordt overwogen om T-Guard optioneel te positio-
neren voor de Phase 2 vervolgstudie die zou moeten kunnen 
leiden tot een vervroegde goedkeuring in Europa en de Ver-
enigde Staten (conditional/accelerated approval). De resulta-
ten van de uitgebreide Fase 1/2 studie worden in het eerste 
kwartaal van 2017 verwacht.
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mate de begeleiding van patiënten.’ Daarbij refereert Brouwer 
aan het maatschappelijk debat over de zorg en aan media- 
onderwerpen zoals die tijdens de ochtend van dit gesprek in de 
kranten staan over managementinformatie bij ziekenhuizen. 
Dat is koren op de molen van de directeur en op bevlogen 
wijze vertelt hij dat dat nu juist iets is waar zijn bedrijf aan kan 
bijdragen. ’Toen ons product voor PAH 14 jaar geleden werd 
goedgekeurd, zaten er enkele voorwaarden aan vast vanuit 
EMA, zoals registratie van bijwerkingen en controle of het 
product wordt voorgeschreven voor de juiste indicatie door 
een bewezen expert. Wij zijn daarin een stap verder gegaan en 
hebben de monitoring als onze expertise echt op de kaart  
gezet. Ook omdat specialisten, buiten onderzoekdata, weinig 
georganiseerd data verzamelen en bijhouden.’

Efficiëntere informatie-uitwisseling
Geneesmiddelenfabrikanten gingen van oudsher vooral in  
gesprek met de artsen in de ziekenhuizen waarmee ze lang- 
durig contact opbouwden. ‘Eigenlijk hebben we daar nu de 
doelgroep patiënten bijgekregen’, zegt Brouwer. ‘Maar we 
zijn nog wel aan het zoeken naar de manier waarop onze  
ondersteuning het meest effectief is. Het is zo belangrijk om 
de rollen tussen alle ondersteunende partijen goed te verde-
len.’ Een voorbeeld. Als een arts bij een mogelijke patiënt een 
onderzoek doet in een perifeer medisch centrum, kan dit eerste 

onderzoek goed gebruikt worden bij een expert medisch cen-
trum voor het vervolg.’ Maar dat gebeurt niet altijd. De patiënt 
wordt dan opnieuw aan allerlei onderzoeken onderworpen. 
‘Die onderzoeken zijn belastend voor patiënten, werken soms 
risico’s in de hand en kosten tijd en geld. En juist die tijd is zo 

Informatie over de patiënt  
verzamelen en hergebruiken is  

belangrijk. Het bespaart risico’s,  
tijd en geld.

‘Je moet jezelf in deze tijd continu blijven 

ontwikkelen. Het vak verandert, vooral de 

wijze van samenwerken , maar er zijn ook 

technische kansen te over.’ Actelion doet 

dat door haar oor te luisteren te leggen  

bij patiënten en hulpverleners. En  

probeert daarin verder te gaan dan het 

samenwerken in studieverband en met 

extra dienstverlening te komen. 

Actelion 
Het is de kunst om een echt netwerk rondom de patiënt te vormen

Het vak van geneesmiddelenfabrikanten moet volgens Han 
Brouwer, directeur Actelion Nederland, steeds meer de focus 
richten op de patiënt. Niet alleen omdat de overheid dit graag 
ziet zoals vastgelegd in het document “Een 10 punten voor 
patiënten participatie”, hij is er zelf ook warm voorstander 
van. Vernieuwend komt Brouwer wel over. Hij vertelt graag 
over zijn ideeën om de tijd die een patiënt in de wachtkamer 
zit beter te benutten. Net zoals je thuis je bankgegevens voor 
een hypotheek via een online gesprek kunt doen, is het  
volgens hem ook mogelijk om de vragenlijsten voor je zieken-
huisconsult in te vullen wanneer dat het beste uitkomt. ‘Dan 
kun je bijvoorbeeld een patiënt onderzoeklijsten laten invullen 
tijdens het wachten of thuis voorafgaand aan het gesprek. En 
belangrijk, er rest daarna veel meer kwalitatieve tijd tijdens 
het gesprek tussen arts en patiënt.’

Toegevoegde waarde
Brouwer schakelt net zo gemakkelijk naar andere mogelijk- 
heden op het gebied van onderzoekinformatie. ‘Je moet steeds 
meer je toegevoegde waarde laten zien. Zowel op het gebied 
van medicijnontwikkeling als in het projectmanagement, de 
opzet en vertaling van onderzoek, maar ook in toenemende 

Actelion is actief op het gebied van innovatieve  
medicatie voor zeldzame aandoeningen. Zo produ-
ceert de fabrikant geneesmiddelen voor Pulmonale 
Arteriële Hypertensie (PAH), Nieman-Pick type C en 
digitale ulcera bij Sclerodermie. Sinds het ontstaan, 
bijna 20 jaar geleden, is het bedrijf wereldwijd 1 van 
de 5 spelers op het gebied van Pulmonaire Arteriële 
Hypertensie. 70% van de omzet in Nederland komt 
voort uit de verkoop van geneesmiddelen voor PAH. 
Vorig jaar bedroeg de omzet bijna 30 miljoen. Naast 
de productie van medicatie besteedt Actelion aandacht 
aan begeleiding bij deze ziekten. Een voorbeeld hier-
van zijn de apps die het bedrijf ontwikkelde met  
artsen: de Echo Assist en de DETECT, beide gericht 
op het optimaliseren van het diagnostisch traject. 

belangrijk bij ziekten zoals Pulmonale Arteriële Hypertensie 
(PAH),’ weet Brouwer. ‘De diagnose moet zo snel mogelijk 
gesteld worden. Daarom is het zaak patiënten zo vroeg moge-
lijk te traceren. Er is dan nog veel mogelijk in de behandeling 
en daardoor kan iemand zijn leven weer beter oppakken.’ Bij 
een late diagnose van Pulmonaire Arteriële Hypertensie (PAH) 
zijn de ziekteklachten al zodanig dat de levensverwachting erg 
is afgenomen. Gestructureerde informatie over de patiënt ver-
zamelen en deze hergebruiken is daarom van vitaal belang.

Die informatieverzameling en het onbenut laten ervan komt 
vaker aan de orde in een gesprek met Han Brouwer. ‘Specia-
listen zijn natuurlijk heel goed op de hoogte per patiënt, maar 
kijken minder naar gegevens over de gehele patiënten- 
populatie. Ziekenhuizen kunnen die gegevens niet direct uit de 
eigen databases halen, daardoor is het moeilijk om objectief 
het eigen handelen te evalueren op groepsniveau.’

Behandeling- en bewegingsprotocol
Actelion probeert verder te gaan dan het samenwerken in  
studieverband. Zo heeft het bedrijf onlangs initiatieven geno-
men om vorm te geven aan het centrale aandachtspunt patiënt-
participatie. Ander voorbeeld. Een patiënt met Pulmonale  
Arteriële Hypertensie heeft vaak een achterstand in informa-
tie, ook na de diagnose, en krijgt van een specialist niet altijd 
de informatie waar hij/zij behoefte aan heeft. Vervolgens  
komen - al naar gelang het stadium van de ziekte - hulpverle-
ners per expertise langs die het ziektebeeld minder goed  
kennen. Zij zijn vaak ook niet op de hoogte van elkaars  
behandelplannen. Brouwer ziet voor Actelion een rol wegge-
legd om tot meer samenhang te komen. ‘We zijn goed bekend 
met de ziekte, symptomen en we combineren onderzoekgege-
vens over meerdere jaren en over meerdere onderzoeken. Dan 
zie je dat we stappen kunnen maken met het aanbieden van 
geïntegreerde zorg. Waarom zouden we geen behandelings-
protocol en bewegingsprotocol bij de medicatie geven? Iedere 
hulpverlener voor patiënten met PAH probeert de juiste  
begeleiding te geven, maar het is de kunst om er een echt  
netwerk van te maken, waarin alle deelnemers gezamenlijk 
een optimale ondersteuning aan de patiënt bieden.’

Nieuwe toedieningsvorm
Uit het onderzoek dat Actelion zelf doet, is een nieuwe  
toedieningsvorm voor prostacycline ontstaan. Het bedrijf  
verwacht in oktober 2016 de eerste orale prostacycline in  
Europa te introduceren. ‘De intraveneuze, subcutane en  
vernevelingstoedieningen hebben zich al bewezen, en zijn  
effectief. De nieuwe orale toediening combineert effectiviteit 
met toedieningsgemak voor de patiënt’, besluit Brouwer. 
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‘Pall Life Sciences is een wereldwijd verspreide organisatie 
(met meer dan tienduizend medewerkers) met het hoofd- 
kantoor in Port Washington (US). Pall België is gevestigd in 
Zaventem en met een fabriek in Hoegaarden en een process 
development labo ter klantenondersteuing in Brussel. Pall  
Nederland is samengebracht in Medemblik, ‘vertelt Principal 
Scientist Marc Bisschops, die voor deze functie van 2002 tot 
en met 2012 wetenschappelijk directeur was bij het Leidse  
Xendo. ‘Pall is gespecialiseerd in filtratie-, scheidings- en  
purificatiesystemen en filtertestapparatuur voor de (bio)farma-
ceutische industrie. Daarnaast biedt de firma (kalibratie) 
service en laboratoriumondersteuning. In feite levert de firma 
alles wat te maken heeft met de productie van biologische  
medicijnen. Vorig jaar maakte de firma een belangrijke stap 
voorwaarts door overname van de BioSMB technologie. Met 
de ontwikkeling en het aanbieden van deze technologie is Pall 
nu in staat om haar klanten een volledig geïntegreerde  
oplossing aan te bieden voor continue productie.’

De voordelen van BioSMB 
technologie
‘De BioSMB technologie is oorspronkelijk een Nederlandse 
vinding,’ vervolgt Marc Bisschops. ‘Deze is oorspronkelijk 
ontwikkeld door het Leidse bedrijf Xendo in de periode dat ik 
daar wetenschappelijk directeur was. Xendo heeft in 2007 
voor de verdere ontwikkeling en commercialisering een  
bedrijf in Boston opgezet onder de naam Tarpon Biosystems. 

In februari 2015 heeft Pall Life Sciences de BioSMB  
technologie van Tarpon Biosystems overgenomen. De Bio-
SMB technologie biedt de mogelijkheid om een (traditioneel) 
batch chromatografieproces te vertalen in een continu proces. 
Daarmee wordt het proces veel compacter en efficiënter. Met 
name de besparingen op de behoorlijk kostbare chromatogra-
fische media (harsen) zijn aanzienlijk doordat het BioSMB 
proces met een factor 2 tot 5 minder materiaal werkt.’

Hoe werkt de BioSMB technologie? ‘De technologie  
biedt een praktische oplossing voor complexe purificatie  
problemen. Eén van de belangrijkste stappen in de zuivering 
van eiwitten zijn de biochromatografische stappen waarmee 
het product wordt gebonden aan een stof die in de kolom  
aanwezig is. Dit is een batch proces. Voor continue productie 
dient het product voortdurend in beweging te zijn. Het  
traditionele batch proces leent zich daar niet voor. Door  
gebruik te maken van meerdere kolommen die samenwerken, 
kan een continue productie worden gerealiseerd. Naast die 

continue productie, heeft dit proces nog twee andere  
belangrijke voordelen. Ten eerste wordt veel minder materiaal 
gebruikt (factor 2 tot 5 minder). Ten tweede is de bindings- 
capaciteit anderhalf maal zo groot er kan dus anderhalf keer 
zoveel eiwit geproduceerd worden.’

Als derde, zeer onderscheidende factor noemt Marc Bisschops 
het unieke single use systeem dat het BioSMB systeem tevens 
een belangrijke meerwaarde geeft op de markt. ‘Het hele  
BioSMB systeem is ontworpen als single use, dat maakt  
het bijzonder gebruiksvriendelijk. Na gebruik wordt het  
verwijderd en eenvoudig vervangen door een ander systeem.’

Het belang van continue productie
Marc: ‘Continue Productie maakt op dit moment een opmars 
door in de biofarmaceutische industrie. De meeste “volwas-
sen” segmenten in de procesindustrie/maakindustrie zijn ons 
in de 20e eeuw voorgegaan. Bekende voorbeelden zijn de  
productielijnen van Ford, maar het merendeel van de  
productieprocessen waar efficiency van belang is, worden op 
dit moment continue uitgevoerd. Behalve kostenbesparingen 
(je kunt veel meer produceren in een veel kleinere fabriek) 
levert het ook mogelijkheden om het proces beter te  
controleren. Zodoende wordt het productieproces veel consis-
tenter en daarmee is productkwaliteit in het algemeen ook  

gebaat. In een wereld waar de productkwaliteit nog steeds 
nauw verbonden is aan de wijze waarop we ons productie- 
proces uitvoeren (“the process is the product”), levert dit  
vanzelfsprekend voordeel op.’

‘Met het BioSMB systeem heeft Pall een unieke positie  
verworven om biofarmaceutische bedrijven te helpen om een 
geïntegreerd continu productieproces op te zetten. Een aantal 
bedrijven, waaronder Merck in de VS en Bayer Technology 
Services (Leverkusen, Dld) loopt al een aantal jaren voorop in 
deze trend. Zij hebben aangetoond dat continu productie  
inderdaad grote voordelen biedt voor de productie van onder 
andere monoklonale antilichamen.’

Pall Life Sciences BioSMB technologie:  
volledig geïntegreerde, efficiënte oplossing voor continue productie

Door overname van de BioSMB technologie van Tarpon Biosystems kreeg Pall Life Sciences een 

stevige versterking van haar productportfolio op het gebied van continue productie. De Bio-

SMB technologie vertaalt een (traditioneel) batch chromatografieproces in een continu, meer 

compact en efficiënt proces. Daarmee wordt niet alleen aanzienlijk bespaard op kostbare 

chromatografische media, maar klanten kunnen ook rekenen op een volledig geïntegreerde 

oplossing voor continue productie. Principal Scientist Marc Bisschops legt uit.

Met de ontwikkeling en het  
aanbieden van deze technologie is 

Pall nu in staat om haar klanten een 
volledig geïntegreerde oplossing aan 
te bieden voor continue productie.

Voor meer informatie:
BioSMB Technologie
www.pall.com/main/biopharmaceuticals/
biopharm-whats-next.page?

Binnen Pall Life Sciences maakt de BioSMB technologie  
onderdeel uit van de Cadence producten: Cadence BioSMB 
technology.
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kennis, vaardigheden en tools. Waar QbD Pharmaceutical Ser-
vices met name werkt voor de (bio)farmaceutische sector, 
richt QbD zich naast farmacie en life sciences ook op de  
gezondheidszorg en cosmetica.

Concrete qbd-methodologie
Met de samenwerking voegt QbD – als eerste in de Benelux 
– de door QbD Pharmaceutical Services ontwikkelde SMART 
QbD-methodologie toe aan zijn portfolio. De methodologie is 
gebaseerd op het quality by design-principe. Met  
SMART QbD biedt QbD zijn klanten vanaf nu een bewezen 

stappenplan voor hun quality by  
design-projecten rondom de ontwikkeling 
van nieuwe medicijnen of het optimaliseren 
van industriële processen. SMART  
QbD biedt onder andere toepassing van  
statistieken op bedrijfsdata om product- en 
proceskennis te vergroten, de project- 
managementtool DMAIC (Six Sigma) voor 
het bepalen van doelstellingen, bronnen en 
risico’s, en een risicoanalysetool voor  
de verschillende ontwikkelingsfasen en 
eenvoudige samenwerking en kennisdeling.

Bart van Acker, oprichter en managing  
director van Quality by Design: “De  
samenwerking met QbD Pharmaceutical 
Services is een geweldige stap voor QbD. 
We ondersteunen bedrijven in de Benelux 
al jaren bij hun kwaliteitsmanagement- 
processen, en met een partner als deze  
breiden we onze diensten uit naar de rest 
van Europa. Dankzij de toevoeging van de 
SMART QbD-methodologie aan ons  
portfolio, waarmee we de eerste zijn in de 
Benelux, zijn we de enige speler op de 
markt die alle diensten aanbiedt onder  
één dak – van validatie en kwaliteits- 
management, tot technologietransfers en 
quality by design-processen.
Voor meer informatie:
www.qualitybydesign.es. / www.qbd.eu

Quality by Design 
gaat samenwerking 
aan met het Spaanse 
QbD Pharmaceuti-
cal Services

Quality by Design,  
de expert in kwaliteitsbewaking voor bedrijven in de farma-
ceutische, biotechnologische en cosmeticasector, tekent een 
samenwerkingsovereenkomst met het Spaanse QbD  
Pharmaceutical Services, leverancier van gespecialiseerde 

Quality by Design biedt als eerste in Benelux stappenplan voor qbd-projecten

oplossingen voor (bio)farmaceutische bedrijven. Dankzij de 
samenwerking biedt QbD bedrijven in de Benelux vanaf nu 
SMART QbD aan – de door QbD Pharmaceutical Services 
ontwikkelde quality by design-methodologie voor de  
ontwikkeling van behandelingen. Daarnaast breiden beide be-
drijven met de samenwerking hun diensten uit binnen Europa 
en verenigen zij hun expertise.

Beide bedrijven ondersteunen klanten bij het controleren van 
kwaliteitsrisico’s tijdens productontwikkeling, productie en 
distributie, door hen te adviseren en te voorzien van de juiste 

TNO TRISKELION is 
now TRISKELION

TNO Triskelion B.V. in Zeist will  
continue its activities under the name  
Triskelion B.V. This change of name also 
sees the simultaneous launch of the new 
branding campaign. Our new slogan is  
Research for better living. Our new positi-
oning is reflected in the slogan: Research 
for better living. This slogan describes our  
goal of supporting our customers with  
personal dedication, excellent research and 
professional advice in the development of 
products that contribute to the safety, health 
and vitality of the consumer.

Triskelion in a nutshell
Triskelion is a Contract Research Organi-
zation where around 200 employees focus 
their efforts on the pharmaceutical, che-
mical and food industries. Our expertise, 
high-end facilities and equally practical and 
innovative solutions enable us to develop 
customized, intelligent research strategies.

More information: www.triskelion.nl or 
mail info@triskelion.nl
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CEO Dr. Alexander Willemse was met  

BioConnection niet alleen de eerste die 

zich vestigde op het Pivot Park in Oss, hij 

wist ook de beste locatie te bemachtigen. 

Gelegen op de hoek, uitkijkend op de  

toegangsweg tot het park (Kloosterstraat), 

ziet hij dagelijks iedereen komen en weer 

gaan. Perfect voor Alexander die CON-

NECTION hoog in het vaandel heeft staan.

Bruggenbouwer BioConnection 
Let’s make a BioConnection!

BioConnection, opgericht in 2005 is een samenwerkende  
partner bij uitstek. ‘Vroeger bestond er een ‘one-stop-shop’, 
maar tegenwoordig is sprake van dermate hoge specialisatie 
dat samenwerking met een vast netwerk van partners het 
meest effectieve scenario is dat je kan bedenken.‘ stelt de  
ervaren Alexander die vanaf 1998 bij Organon werkte en  
vanaf 2003 bij OctoPlus. Enerzijds ondersteunt bruggen-
bouwer BioConnection biotech bedrijven in alle fases van de 
ontwikkeling en productie van biofarmaceutische genees-
middelen. Daarnaast is het één van de eerste Europese bedrijven 
die flexibel zowel in verschillende productiefaciliteiten als 
ontwikkelexpertise voor kleine biofarmaceutische bedrijven 
voorziet. Door middel van BioConnection krijgen zij toegang 
tot productie van kleinschalige klinische batches, vullen  
en vriesdroog apparatuur en grootschalige commerciële  
productie-installaties. Maar ook is BioConnection als geen  
ander de connector tussen verschillende kleine en grote  
manufacturing en service partners en kleine, ambitieuze 
(door)starters. 

Tot slot -maar daar had eigenlijk mee begonnen moeten wor-
den- heeft BioConnection in februari het zeven verdiepingen 
(waarvan 4 verdiepingen GMP ruimtes) tellende RY gebouw 
overgenomen. Met deze door de EMA (IGZ) en FDA goed-
gekeurde productiefaciliteit heeft BioConnection niet alleen 
haar aanbod aan de markt stevig uitgebreid, maar schiet ook 
als een komeet omhoog op de Europese ranglijst van unieke 
productiefaciliteiten. De naam van het gebouw is bij de  
heropening op 5 februari jongstleden veranderd van het uit  
Organon tijden stammende ‘RY’ naar ‘Aletta Jacobs’gebouw.

Maatwerk is toekomst!
‘De grote farma bedrijven zijn aan het rationaliseren. Die  
houden zich met name bezig met grootschalige productie. 
Maar denk aan weesgeneesmiddelen en personalized medicine. 

Maatwerk is toekomst! Deze fabriek (in het Aletta Jacobs  
gebouw) kan zowel commercieel als klinisch materiaal  
leveren. Dat er behoefte is aan deze productie blijkt wel uit  
de animo. Klanten zijn er genoeg, wekelijks ontvangen we 
hier persoonlijk internationale klanten die geïnteresseerd zijn 
om (een deel) van hun productie onder te brengen binnen deze 
fabriek.’

Zoals gezegd staat samenwerking centraal binnen BioConnec-
tion. Het bedrijf blijft er van overtuigd dat samenwerking en 
koppeling van expertise de beste oplossingen voor de klant 
levert. En ze houden wel van een uitdaging in Oss. Het is niet 
voor niets dat op hun website de knop ‘Challenge Us’ groot 
aanwezig is. Maar ook gewone afvullingen met of zonder 
vriesdrogen zijn welkom. Want in praktijk is geen enkel  
project eenvoudig. Probeer ze eens uit te dagen. Het is de 
moeite waard.

Want krachten bundelen loont altijd.

Voor meer informatie: www.bioconnection.eu

BioConnection eigenaar 
van Aletta Jacobs gebouw

Het ‘RY’ gebouw, geopend in 2005, is ontstaan uit een  
samenwerking tussen BioConnection en Organon. De  
eigenaar was Organon, gevolgd door respectievelijk  
Schering-Plough en tenslotte MSD. BioConnection maakte 
eveneens gebruik van het opvallende horizontaal rood-zwart 
gestreepte gebouw. Het Pivot Park, BioConnection en MSD 

bereikten een transfer agreement in 2015. BioConnection 
werd de nieuwe eigenaar en vanaf het voorjaar van 2016 is 
het een bij BioConnection behorende FDA en EMA GMP 
goedgekeurde faciliteit die zich richt op kleinschalige (van 
enkele tientallen tot 20.000 flesjes of 50.000 spuitjes)  
batches. Daarnaast werd het aantal medewerkers uitgebreid 
met 15 super gemotiveerde FTE’s gevestigd in het Aletta  
Jacobs gebouw (van operator tot secretaresse). Dit ervaren 
team werkte de afgelopen jaren al in het gebouw en is nu 
onderdeel van BioConnection. Een belangrijke stap om dit 

mooie productiegebouw qua operatie voort te zetten.  
BioConnection heeft de steun van haar bestaande klanten in 
Oss, zeker degenen die commerciele producten via BioCon-
nection laten produceren. Van de een op de andere dag is het 
bedrijf gegroeid van 8 naar 23 mensen. ‘Als we straks tegen 
een obstakel oplopen, dan is het gebrek aan kantoorruimte, 
want daar is het gebouw minder voor ingericht,’ stelt  
Alexander. ‘Want klanten en belangstelling voor deze  
productiefaciliteit zijn er genoeg.’

‘Door synergie met andere bedrijven, kan BioConnection 
formulering, productie, analytiek, vrijgifte en distributie 
aanbieden, terwijl we het totale beheer voor de klanten 
uitvoeren en dus als één loket functioneren, ‘stelt CEO 
Alexander Willemse. ‘Zo profiteren onze klanten van 
het beste van twee werelden; van de expertise van ons 
en onze netwerkpartners gecombineerd met de snelheid 
van kleine ondernemingen. En dat via 1 aanspreekpunt 
net als bij een onderneming met verschillende afdelingen. 
Ons succes is mede te danken aan deze unieke combinatie  
van productiekwaliteit, de ervaring van internationale 
multinationals, de know-how van een ervaren Biotech  
onderneming, de flexibiliteit van een klein bedrijf en 
daarnaast de krachtige synergie door samenwerking.’
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Innovaties in genetische diagnostiek leiden tot grote omslag binnen de zorg

Er zijn veel verschillende testen om ziektes op te  
sporen. Met het goedkoper worden van ‘Next Generati-
on Sequencing’ kan GenomeScan, met één test, bepaalde  
vormen van kanker of erfelijke ziekten vroegtijdig  
signaleren. Doordat wij de precieze mutatie(s) in het  
DNA bepalen, wordt op de patiënt afgestemde medicatie 
bereikbaar.

“Vijf jaar geleden kostte het nog een halve ton per patiënt, 

om zijn of haar genetische informatie te lezen of te ‘sequen-
cen’”, aldus dr. Peter Belt, CEO van GenomeScan. “Door 
snelle technische ontwikkelingen, liggen deze kosten nu 
een factor 40-50 lager. Wij kunnen met één test vrijwel alle  
bekende erfelijke ziekten opsporen. Hierdoor vervangen steeds 
meer ziekenhuizen hun gedateerde en beperkte testen. Ook bij  
bacteriële- of virusinfecties bepalen wij snel het subtype 
waarmee de patiënt is geïnfecteerd, zodat de behandelend arts  
gericht de medicatie kan sturen”.

Patiënten hebben het recht op een 
exacte diagnose
De missie van GenomeScan is om genetische testen beschik-
baar te maken voor iedere patiënt. “Kinderen met bijvoorbeeld 
MODY, een vorm van diabetes die op jonge leeftijd begint, 
krijgen met regelmaat een foutieve diagnose: type I of II  
diabetes. Wij vinden dat zij recht hebben op een exacte  
diagnose, waardoor de internist veel nauwkeuriger het ziekte-
verloop kan voorspellen. In bepaalde gevallen kunnen  
injecties met insuline dan worden vervangen door tabletten. 

Zeker bij kinderen kan dat hun kwaliteit 
van leven sterk verbeteren”.

Een snelle diagnose en gerichte behan-
deling, leveren naast gezondheidswinst 
voor de patiënt, vaak ook kosten- 
besparingen op voor de zorg. “Vandaar 
dat we veel samenwerken met medische 
centra maar ook (semi-)overheidsinstan-
ties en farmaceutische bedrijven om  
alternatieve methoden te ontwikkelen. 
Ons doel is dat elke patiënt een betere en 
snellere diagnose krijgt”. 
Bron: www.genomescan.nl

Medicijnen- 
producent komt 
patiënten arme 

landen tegemoet

Het Britse geneesmiddelenbedrijf 
GSK (GlaxoSmithKline) wil in de 
armste landen van de wereld, zoals 
Afghanistan en Sudan, geen patenten 
meer aanvragen. Andere bedrijven 
krijgen daardoor de kans om nieuwe 
geneesmiddelen goedkoop na te ma-
ken, zodat die voor de bevolking van 
deze landen betaalbaarder worden.

In landen met iets hogere inkomens 
vraagt GSK in de toekomst wel patenten 
aan, maar staat het andere bedrijven tien 
jaar lang toe om de middelen in licen-
tie te maken. GSK wil daar een “klein” 
bedrag aan overhouden.In de rijkere en 
rijkste landen van de wereld blijft de 
patentbescherming volledig van kracht 
en ook in grote economieën als China, 
Brazilië en India.

Research
Patentbescherming is belangrijk voor 
producenten van geneesmiddelen, om-
dat daarmee de hoge onderzoekskosten 
kunnen worden terugverdiend. De keer-
zijde is dat miljoenen mensen in Azië, 
Afrika en Latijns-Amerika nieuwe ge-
neesmiddelen niet kunnen betalen.

GSK-topman Andrew Witty staat al 
langer bekend als een voorstander van 
prijsverlaging voor geneesmiddelen 
voor arme mensen. De stap die het be-
drijf nu neemt, komt een jaar voor zijn 
vertrek als bestuursvoorzitter.Verwacht 
wordt dat het besluit weinig invloed 
zal hebben op de inkomsten van GSK. 
Daarvoor is het aandeel van arme landen 
in de totale inkomsten te klein. 
Bron: www.nos.nl

Wij zijn... een internationale geneesmiddelen-  

fabrikant, gespecialiseerd op het gebied van longziekten.

Wij zijn... gedreven door onze ambitie om mensen 

de beste zorg te bieden. De wens om de kwaliteit van  

leven te verbeteren is onze leidraad.  

Wij zijn... een research-georiënteerde organisatie.  

In staat om innovatieve farmaceutische oplossingen te  

ontwikkelen én succesvol te vermarkten.  

Wij zijn... sterk geworden door onze expertise,  

gekoppeld aan onze ondernemingszin. Ons teamwerk 

vindt zijn basis in deskundigheid, ervaring en teamspirit. 

Ons commitment is gestoeld op onze gezamenlijke   

passie  tot innoveren. Dat alles op een integere en sociaal 

en milieuverantwoordelijke wijze. Meer weten over ons?

www.chiesi.nl 

Chiesi geeft lucht aan
mensen en ideeën
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Arnold Kruize, Sales manager van JEOL Benelux, is verant-
woordelijk voor de verkoop van elektronenmicroscopen. ‘De 
vernieuwing per microscooptype zit hem in resolutie en ge-
bruiksgemak.’

Resolutie en gebruiksgemak
Kruize legt uit dat je vooral bij de scanning elektronenmicro-
scopen steeds laagdrempeliger gemak ziet. ‘Een voorbeeld is 
de tafelmicroscoop NeoScope. Deze heeft gaandeweg meer in 
populariteit gewonnen de afgelopen tijd. Het is een gemakke-
lijk instapmodel wanneer je met lichtmicroscopie niet vol-
doende ziet voor je onderzoek en je daarbij ook nog eens snel 
resultaat ,‘time to answer’, wilt hebben.’ Maar de echte tech-
nologische ontwikkelingen zitten, volgens hem, in het meer 
exclusieve marktsegment. ‘Bijvoorbeeld met de systemen die 
je op zo’n microscoop kunt bouwen, zoals een nieuw type 
laagenergetische x-ray detector (Soft X-ray), waarmee Lithi-
um kan worden gedetecteerd, maar waarmee ook chemische 
bindingen onderscheiden kunnen worden. 
Markten en culturen zijn heel anders. Elk land heeft zijn eigen 
situatie en overal is de activiteit van de concurrent weer an-
ders. ‘Zelfs binnen de kleine Benelux’, zegt Kruize. ‘Daarom 
heeft elk land veel zelfstandigheid binnen JEOL.’ 
Een goed voorbeeld is de manier waarop asbestanalyses in 
verschillende landen worden uitgevoerd: ‘De Nederlandse 
markt verschilt daarin heel erg van de Franse en Belgische 
markt. In Frankrijk en België worden transmissie elektronen-
microscopen voor asbestonderzoek gebruikt, terwijl dit type 
onderzoek in Nederland met een scanning elektronenmicro-
scoop wordt gedaan.’

Grote serviceorganisatie
De klanten in Nederland kopen vooral scanning elektronenmi-
croscopen, die zeer breed worden ingezet bij onder andere 

JEOL Benelux van dichtbij bekeken

Een nier van een muis of een kristal op 

nanoschaal: het ziet er allemaal even 

mooi uit in de elektronenmicroscoop. Ar-

nold Kruize: ‘Met dit type microscoop kijk je 

naar de oppervlaktestructuur van alles.’ 

Kruize voorziet dat Electron Optics popu-

lair blijven, maar dat de activiteiten rond-

om Nuclear Magnetic Resonance (NMR) 

in Europa uitgebreid zullen worden.

universiteiten, maar ook bij bedrijven voor onderzoeksdoel-
einden of kwaliteitscontrole. Transmissie elektronenmicro-
scopen zijn in Nederland onder andere voorkomend bij de af-
delingen pathologie, neurologie en celbiologie in ziekenhuizen. 
Er wordt mee naar patiëntmateriaal gekeken op celniveau, 
zoals naar longweefsel, spierweefsel en hersenweefsel. In de 
Material Sciences worden elektronenmicroscopen gebruikt 
voor materiaalonderzoek, zoals bijvoorbeeld het ontwikkelen 
van zonnecellen of katalysatoren. ‘En ook verkopen we in de 
geneesmiddelenindustrie, dat begint te komen’, aldus Kruize. 
‘In het gebouw Biopartner van Naturalis staan 2 recente mi-
croscopen van ons uit het middensegment. Ondanks de crisis 
is het in Nederland gewoon doorgegaan met de middenklasse 
aan apparatuur en met de kleinere microscopen.’ Het bedrijf 
heeft service hoog in het vaandel. ‘We kunnen het ons niet 
permitteren om de kleintjes te vergeten’, zegt Kruize beslist. 
‘Daar gaat dan ook een grote serviceorganisatie mee gepaard.’ 

Nabije toekomst
Nuclear Magnetic Resonance (NMR) wordt voor JEOL we-
reldwijd steeds belangrijker, verwacht Kruize. Met NMR wor-
den vooral eiwitstructuren geanalyseerd. ‘Wereldwijd zijn er 

JEOL, wat staat voor Japan Electron Optics Laboratory, is in 1949 opgericht. In de Benelux is het bedrijf sinds 1973  
aanwezig. Electron optics, nuclear magnetic resonance (NMR) en massa spectrometers zijn drie belangrijke productie- 
pijlers voor JEOL in de Benelux. Transmissie elektronenmicroscopen zijn bedoeld om met een bundel elektronen door 
het materiaal heen te kijken. Met een scanning elektronenmicroscoop wordt het oppervlak van het te onderzoeken  
materiaal gescand met een elektronenbundel. Met NMR worden eiwitten bestudeerd. En met Massa Spectrometers 
analyseren onderzoekers de samenstelling van niet alleen gassen en vloeistoffen, maar ook die van biomoleculen. In 
Nederland verkoopt JEOL vooral in de Life Science en Material Science. 

Voor meer informatie over JEOL: 
www.jeolbenelux.com

maar 2 leveranciers op dit gebied. Daarom liggen er heel grote 
kansen om hierin uit te breiden. Ook bij JEOL Benelux zullen 
de activiteiten hierin worden uitgebreid, onder andere door het 
werven van personeel.’ Dan zou het bedrijf vooral een inhou-
delijk georiënteerde medewerker zoeken die de NMR taal 
vloeiend spreekt. 

Opleiding
Kruize heeft zijn activiteiten de laatste jaren uitgebreid met 
een samenwerking met de Hogeschool AVANS+. ‘We geven 
samen met AVANS+ een Scanning Electron Microscopy 
(SEM) cursus. Het is een cursus op bachelor-niveau voor labo-
ranten die nog weinig van de achtergrondtechniek afweten. 
Dat doen we nu twee keer per jaar. Het loopt echt heel goed en 
we zijn er allebei heel tevreden over.’ Bovendien brengt het de 
sales manager terug in de tijd. Zo is het voor Kruize ook ooit 
begonnen, als student die zich moest “inleren” op de SEM. 
‘Met leuke leeropdrachten van mijn docent zoals “ga maar 
spelen op het oog van een vlieg, en kijk wat je ziet.” ‘

Arnold Kruize: ‘Met dit type microscoop kijk je naar de oppervlaktestructuur van alles’. 

Pyriet kristallen op micrometer schaal.
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Bent u nieuwsgierig geworden en bent op zoek naar de perfec-
te match? Kijk dan op de website www.clinicalmedicalstaf-
fing.nl of neem contact op met Josée Marsille op telefoonnum-
mer 06 12142355. Graag tot ziens!

Clinical Medical Staffing: Werving, selectie- en staffing 
bureau binnen de sector life sciences. Uw specialist voor 
de “perfecte match” voor nieuwe medewerkers voor uw 
medische en/of klinische onderzoeksafdelingen. U bent 
op zoek, wij matchen de perfecte kandidaat met u. 

U kunt ervoor kiezen om CMS professionals via CMS in te 
huren of CMS in te schakelen bij het vinden van de meest 
geschikte kandidaat voor een rechtstreeks dienstverband. 

CMS is opgericht en wordt geleid door Josée Marsille, zij 

Clinical Medical Staffing

Xendo volop in  
beweging

Xendo, een vooraanstaand en onafhan-
kelijk advies- en projectmanagement- 
bedrijf op het gebied van o.a.  
(bio)farmaceutische industrie, medische 
hulpmiddelen en gezondheidszorg,  
is als resultaat van de groei naar bijna 
150 medewerkers, verhuisd naar het 
nieuwe en grotere kantoor aan de  
Schipholweg in Leiden. De verhuizing, 
het 25-jarig bestaan,  en het winnen van 
een FD Gazelle in 2015 laten zien dat 
Xendo volop in beweging is.

Door strategische advisering en  
operationele ondersteuning te combineren 
helpt Xendo bedrijven in een vroeg stadium 
met het maken van keuzes. Een benadering 
die mogelijk is, omdat Xendo-medewerkers 
zelf uit de industrie komen, zeer ruime  
ervaring hebben en weten wat er speelt. 
Hierdoor is het mogelijk om snel in te  
spelen op nieuwe ontwikkelingen. Voor de 
kleinste biotech start-up   tot de grootste  
farmaceutische bedrijven wereldwijd  
biedt Xendo oplossingen op het gebied van 
Quality Management & Operational  
Excellence, Product Development,  
Regulatory Affairs, Engineering, Qualifica-
tion & Validation, Pharmacovigilance, en 
E-Compliance & Datamanagement. Dit  
betekent dat Xendo iedere keer met een  
totaal andere klant aan tafel zit, wat vraagt 
om een oplossing op maat.
 
Om haar snelle groei in binnen- en  
buitenland voort te zetten komt Xendo 
graag in contact met potentiële nieuwe  
medewerkers. 

Kijk voor meer informatie over onze  
services of vacatures op www.xendo.nl.

heeft meer dan 20 jaar ervaring in diverse functies binnen de 
lifesciences industrie en heeft zich de laatste 7 jaar gespeciali-
seerd in het bemiddelen tussen kandidaten en opdrachtgevers 
voor functies binnen de medische en/of klinische onder-
zoeksafdelingen. Door deze brede ervaring begrijpt zij uw 
wensen als klant en de kandidaat als geen ander, zij spreekt 
dezelfde taal en heeft al vele kandidaten en opdrachtgevers 
met succes “gematched”. 

CMS gelooft met hart en ziel in de wederkerigheid van een 
goede relatie, zowel met u als ook met haar professionals. 
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bestaat uit polymeren. Deze scheidt de medicijnen ter plekke 
af waardoor de botbreuk sneller herstelt doordat botaanmaak 
wordt gestimuleerd en tegelijkertijd botafbraak wordt geremd. 
‘Bot is een dynamisch weefsel en wordt om de zoveel tijd  
vernieuwd. Daarvoor beschikt het lichaam over botafbraak- en 
aanmaakcellen. Op latere leeftijd hebben die afbraakcellen de 
overhand en is de kans op een fractuur en langzame genezing 
groter, zeker als patiënten ook nog diabetes hebben en of roker 
zijn. Door plaatselijk het proces van botaanmaak te beïnvloe-
den met bestaande medicijnen is het herstel te versnellen.’

Drie methodes
Osteo-Pharma wil in de komende jaren drie methodes van 
plaatselijke toediening gaan testen. De eerste is een biologisch 
afbreekbare film die vooral toegepast kan worden bij open 
botbreuken. ‘Die zijn namelijk het meest complex en vergen 
een lang genezingsproces. De tweede is een injecteerbare  
oplossing. Daarvoor wordt het middel met een injectienaald 
toegediend. Vooral bij breuken waarbij een pin moet worden 
geplaatst om het bot te zetten is het belangrijk dat de breuk 
goed en snel geneest.’ De laatste en derde methode is die 
waarbij dezelfde technologie wordt gebruikt om schroeven te 
coaten met een mix van medicijnen in een biologische drager. 
Het is een techniek die volgens Gossen, naast de orthopedie, 
ook heel goed toepasbaar is bij de tandheelkunde. ‘Met andere 
woorden bij implantaten die er niet meer uit hoeven, want 
door deze techniek wordt de schroef nog beter verankerd in 

Het lijkt alsof er op Pivot Park in Oss een heel 

nest met wetenschappers zit die ooit zijn  

gestart bij Organon. Jan Gossen, oprichter 

van Osteo-Pharma, komt ook uit dat nest. Hij 

was bij deze farmaceutische multinational 

zeventien jaar actief als specialist op het  

gebied van endocriene kanker en osteo- 

porose. Voor zijn eigen medicijn voor ‘fracture 

healing’ gebruikt hij bekende middelen  

die hij in de geheel nieuwe techniek  

OsteoActivator verpakt.

Osteo-Pharma 

Botbreuken plaatselijk behandelen

het botweefsel.’ Daarnaast onderzoeken we ook of we deze 
technologie kunnen toepassen bij magnesiumschroeven. Dit 
zijn schroeven die na verloop van tijd oplossen en de overge-
bleven ruimte goed moet worden opgevuld met nieuw bot.

Botbreuken
Vooruitlopend op de resultaten van de dierstudies heeft  
Gossen al contact met ziekenhuizen in Duitsland en  
Nederland om uiteindelijk OsteoActivator producten in de  
klinische fase te testen. ‘In dat stadium zullen we ons gaan 
beperken tot een bepaald type botbreuken om de resultaten zo 
zuiver mogelijk te houden. Het grote voordeel van onze  
aanpak is dat we heel snel de stap naar klinische studies  
kunnen maken om de effectiviteit aan te tonen. De door ons 
gebruikte medicijnen worden al meer dan tien jaar gebruikt 
alleen wel voor andere indicaties.’ Contacten in Amerika heeft 
de wetenschapper ook, want hij werkte ooit een jaar op  
Harvard aan fundamenteel onderzoek naar de oorzaken van 
het verouderingsproces. ‘Ik ben nu bezig om een professor van 
Harvard als adviseur bij het onderzoek te betrekken.

Met een Chinese aandeelhouder in Osteo-Pharma zal  
OsteoActivator uiteindelijk ook snel de weg vinden naar de 
Aziatische markt. ‘Daar worden net als in Europa de mensen 
steeds ouder en neemt het aantal botbreuken onder andere 
door de sterke toename van het aantal verkeersongelukken 
door de stijgende welvaart flink toe.’

Nadat Organon voor de tweede keer door een grote partij werd 
overgenomen, begon het bij hem steeds meer te borrelen.  
Hij was altijd al op zoek naar een effectievere wijze om  
botbreuken te helen en zag dat er voor deze indicatie heel  
weinig effectieve behandelingen beschikbaar waren: met  
andere woorden een echte niche indicatie. ‘Maar om dit traject 
in te gaan en goede financiering te verkrijgen was niet  
eenvoudig. Gelukkig heb ik twee private investeerders bereid 
gevonden om in Osteo-Pharma te willen investeren. Ik heb in 
2014 het octrooi aangevraagd en ben samen met drie  
medewerkers in 2015 met Osteo-Pharma begonnen om  
OsteoActivator producten te gaan ontwikkelen.’

Ouderen
Wanneer hij uit moet leggen wat zijn ontdekking zo bijzonder 
maakt, vertelt hij dat de belangrijkste therapie voor ‘fracture 
healing’ al vele jaren autologe bottransplantatie uit de heup is. 
Medicijnen om botherstel te verbeteren zijn niet of nauwelijks 
beschikbaar. Wat veel mensen ook niet weten volgens Gossen, 
is dat de noodzaak van de ontwikkeling van een effectief  
medicijn om botbreuken te herstellen groot is. ‘Een botbreuk 
lijkt niet levensbedreigend, maar de overlijdenskans in het  
eerste jaar na een heupbreuk bijvoorbeeld is twintig procent. 
Bij Osteo-Pharma gaan we gebruik maken van reeds door de 
EMA en FDA goedgekeurde medicijnen die al vele jaren op 
de markt zijn. Het idee is om deze medicijnen plaatselijk bij 
een fractuur toe te dienen door ze in te pakken in een  
biologisch afbreekbare drager. Dat heeft verschillende voor-
delen. Het genezingsproces zal sneller verlopen en de kans op 
bijwerkingen is bijzonder klein, omdat we heel lage  
doseringen kunnen gebruiken. Een snel herstel is vooral  
belangrijk bij ouderen, omdat ze snel spierkracht verliezen en 
de revalidatie heel lang en moeizaam is. Soms ligt iemand 
door een complexe botbreuk wel negen maanden in het  
ziekenhuis. Met name door de complicaties die er na een  
dergelijke breuk op kunnen treden.’ De door Osteo-Pharma 
gekozen aanpak maakt het traject om goedkeuring voor dit 
nieuwe combi-medicijn te krijgen aanzienlijk korter. ‘We  
hoeven nu alleen nog maar aan te tonen dat deze werkt en  
lokaal bij het bot geen bijwerkingen laat zien.’ 

OsteoActivator is erop gebaseerd dat de medicijnen plaatselijk 
worden toegediend via een biologisch afbreekbare carrier die 

Biopten uit slachtafval
Dit jaar heeft Osteo-Pharma de eerste praktische modellen 
voor het testen van de film bij fracturen gereed en het be-
drijf is al bezig deze met biopten uit slachtafval van var-
kens te testen. ‘Dit om te achterhalen bij welke concentra-
ties van het middel de resultaten het meest optimaal zijn. 
Door de biopten ex vivo te kweken kunnen we veel leren 
voor wat betreft de te gebruiken doseringen in diermodel-
len en de mens. Hiermee kunnen we het traject van dierstu-
dies goed voorbereiden en hopelijk verkorten. In vivo stu-
dies zijn namelijk lang en kostbaar, maar helaas nog steeds 
onmisbaar.’ Zijn de resultaten eenmaal bekend en positief 
dan verwacht Gossen dat het middel gemakkelijk toegan-
kelijk en betaalbaar zal zijn. ‘We willen graag dat iedereen het kan gebruiken. Maar dat is een traject dat ik ga uitbesteden. 
Ik wil me het liefst weer gaan richten op andere toepassingen.’ Zo is het ook een mogelijkheid de ontwikkelde technieken 
te gaan gebruiken bij artrose. ‘Daarbij is het kraakbeen aangedaan en onderzoek heeft al uitgewezen dat er nauwe samen-
werking is tussen het kraakbeen en het onderliggende bot. Als deze laatste van een goede kwaliteit is, heeft dit een posi-
tieve invloed op het kraakbeen. En juist dat bot kunnen wij met onze techniek behandelen.’

Jan Gossen CEO en oprichter Osteo-Pharma: ‘Vooral bij ouderen is de impact van een botbreuk heel groot.’
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‘Lunamab’ kan grote sterfte vroeggeboren baby’s voorkomen

Autoreset ambitieus met bezorgchauffeurs voor medicijnen

Een consortium lokale bedrijven gaat  

een betaalbaar biologisch geneesmiddel 

voor ontwikkelingslanden maken. Het  

verkoudheidsvirus RSV kan vooral bij 

vroeggeboren baby’s leiden tot ernstige 

luchtweginfecties. 

De efficiëntieslag die door de overheids-

maatregelen gaande is slokt veel tijd en 

energie op van de apothekers. Bezorging 

van medicijnen is hier een voorbeeld van.

‘Dit is de eerste keer dat een wereldgezondheidsprobleem 
door commerciële partijen in ontwikkelingslanden zelf wordt 
aangepakt’, aldus mede-initiatiefnemer Huub Schellekens, 
hoogleraar Farmaceutische Biotechnologie aan de Universiteit 
Utrecht. Vanwege de hoge prijs van het medicijn Palivizumab 
is preventie en behandeling in ontwikkelingslanden  
onvoldoende mogelijk. Hierdoor overlijden in deze regio’s 
volgens de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) jaarlijks 
tienduizenden kinderen jonger dan een jaar aan de gevolgen 
van het RSV. 

Bezorgen van medicijnen is niet onbelangrijk aldus Guus Post 
die al zo’n 5 jaar de ontwikkelingen voor Autoreset volgt. 
Apothekers hebben verschillende opvattingen over bezorgen.

Zelf gaan bezorgen of uitbesteden?
De meest populaire contractvorm is het nul-urencontract.  
De apotheker hoeft immers alleen voor de gewerkte uren te 
betalen… Klopt dat wel?
•  De oproepkracht kan een vast arbeidsovereenkomst  

afdwingen wanneer hij drie maanden elke week of  
minstens 20 uur per maand werkt.

•  Bij ziekte: 70% uitbetalen over ingeroosterde uren.
•  De nieuwe Wet Werk en Zekerheid scherpt de voorwaarden 

nog verder aan:
 -  2 jaar in dienst: transitievergoeding betalen
 -  Nog maar 3 contracten voor bepaalde tijd in 2 jaar, 

daarna contract voor onbepaalde tijd.
 -  Proeftijd is vervallen in contracten van 6 maanden  

of korter.

Biologisch geneesmiddel tegen RSV
mAbXience, Libbs, Medigen and SPIMACO zijn de  
lokale bedrijven die gaan samenwerken om het biologische 
geneesmiddel tegen de laagst mogelijke prijs op de markt te 
brengen. Door de ontwikkelkosten van Palivizumab te delen, 
kunnen de betrokken bedrijven het geneesmiddel voor een 
veel lagere prijs aanbieden. 

De Universiteit Utrecht (UU) en het UMC Utrecht zijn  
verantwoordelijk voor het preklinisch en klinisch onderzoek 
en voor de kwaliteitscontrole van de lokaal geproduceerde  
geneesmiddelen. Vorig jaar tekenden de WHO en de  
Universiteit Utrecht een overeenkomst waarin de universiteit 
onder strikte voorwaarden kennis ter beschikking stelt voor de 
productie van biosimilars door lokale bedrijven in arme  
landen. Voor de uitvoering hiervan richtte de universiteit de 
Stichting UCAB op.

De WHO, UU en de 4 lokale bedrijven tekenden in maart 
2016 een overeenkomst. Het geneesmiddel gaat Lunamab  
heten, naar kleindochter Luna van prof. Huub Schellekens.  
Hij verwacht dat het geneesmiddel eind 2017 in de eerste  
landen op de markt zal zijn. 

Autoreset levert bezorgchauffeurs
Wanneer u inleent loopt u dergelijke risico’s niet omdat u  
geen arbeidsrechtelijke relatie heeft met de bezorger.  
Autoreset heeft zich o.a. gespecialiseerd in het uitlenen van 
bezorgchauffeurs. De apotheker heeft de volgende keuzes:
1.  Eigen personeel. Autoreset regelt vervanging tijdens ziekte 

of vakantie.
2.  Eigen personeel. Autoreset zorgt voor bezorgers tijdens 

pieken.
3. Alleen bezorgers via Autoreset (vaste pool).

Het geneesmiddel gaat Lunamab heten, naar kleindochter 
Luna van prof. Huub Schellekens

‘‘Enerzijds willen ze kosten  
vermijden en het liefst helemaal  

niet bezorgen. Anderzijds willen ze 
zich onderscheiden van hun  

concurrenten.’’

Wat zijn de voordelen voor de 

apotheker?
- Geen afname verplichting
- Geen arbeidsrechtelijke relatie met de bezorger
- Onmiddellijk inzetbaar
- Landelijk netwerk
- Kosten effectief
- Werken met een vaste pool
- Management rapportage op maat
-  Grote ervaring bij de afdeling Werving en Selectie
-  Centrale planningsafdeling; geautomatiseerd  

proces

Het is tevens mogelijk om een chauffeur met vervoersmiddel 
in te huren. Autoreset denkt graag met u mee over de beste 
oplossing.
Naritaweg 12 E | 1043 BZ Amsterdam 
Tel: 020-7990934 | www.autoreset.nl
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Het is een spannende tijd voor Wim  

Jongen van Glycostem Therapeutics. Nu 

de fase 1 studie voor de cellulaire  

immuuntherapie met NK-cellen bij  

leukemie is afgerond, blijken opeens veel 

investeerders en zelfs Amerikaanse  

biotechbedrijven geïnteresseerd te zijn. Als 

interim CEO en fondsmanager BLSF zal hij 

op zoek gaan naar de optie die het beste 

aansluit bij het snel in de markt zetten van 

deze zeer effectieve behandeling. 

Glycostem werkt met navelstrengbloed
Kanker tot chronische ziekte maken

Hij heeft zijn verhaal inmiddels heel vaak verteld en kan heel 
goed uitleggen hoe de allogene benadering werkt. Daarbij stelt 
hij de NK-cellen voor als soldaten die in het lichaam de strijd 
met de kankercellen aangaan, waarna het residu door het eigen 
immuunsysteem wordt opgeruimd. Het klinkt haast te mooi 
om waar te zijn, maar de praktijk bewijst inmiddels dat deze 
vorm van therapie werkt. Iets waar Jongen samen met Jan 
Spanholtz, manager Research & Development bij Glycostem, 
al lang van overtuigd was. ‘Het duurt alleen enkele jaren om 
het bewijs te leveren dat onze theorie klopt. Zo was de fase I 
studie nodig om te bewijzen dat ons middel veilig is.’ Deze 
deed echter meer dan dat, want de meeste van de behandelde 
ALM-patiënten leven nu nog. ‘En dat terwijl ze maar één keer 
zijn behandeld en het gaat om een patiëntengroep van boven 
de zeventig die slechts dertig procent kans had het eerste jaar 
te overleven.’

Investeerders
De mooie data zijn een zeer prettige bijkomstigheid bij het 
onderzoek naar de veiligheid in het Radboud UMC in Nijme-
gen. Een ziekenhuis waar de manager naar zijn zeggen zeer 
prettig mee heeft samengewerkt. ‘De resultaten waren zelfs zo 
goed, dat we bij patiënten die een relapse kregen, hebben be-
sproken of we nog een injectie konden geven. Het antwoord 
was nee, want het middel is dan wel getest op veiligheid, maar 

nog geen goed gekeurd medicijn. Daarvoor moeten we eerst 
de fase 2 studie nog door.’ En dat is voor Jongen nog een be-
langrijke horde die hij moet nemen, want hij is al twee jaar op 
zoek naar investeerders die dit traject tot en met de productie 
willen financieren. Iets dat eerst onmogelijk leek, maar een 
optie die door de goede resultaten van de fase I studie heel 
dichtbij komt. ‘Er is interesse van verschillende kanten. Ook 
contacten met Amerikaanse bedrijven horen daarbij. Daar is 
de dynamiek veel groter en zijn biotechbedrijven vaak eerder 
bereid risico’s te nemen. Want dat speelt natuurlijk wel mee 
als het gaat om een volledig nieuwe therapie. Alhoewel de  
bewijsvoering van onze stellingname nu veel beter is. Boven-
dien zijn van de zeven patentfamilies waarvoor we een patent 
hebben aangevraagd, er drie inmiddels toegewezen.’ 

Waarom NK-cellen?
Dat Glycostem werkt met NK-cellen uit navelstrengbloed, Umbilical Cord Blood (UBC), in de behandeling tegen kanker 
heeft verschillende voordelen:
• Er is een rijke bron aan UBC. Bovendien zijn de cellen heel gemakkelijk te vermeerderen.
• Er zijn geen ethische bezwaren voor het gebruik van UBC.
• UBC is niet schaars, van een goede kwaliteit en tegen een redelijke prijs te verkrijgen. 

Wim Jongen schat in dat tot en met de productie er toch wel 
zo’n vijftien tot twintig miljoen nodig. ‘Is dat geld beschik-
baar, dan ligt het hele scenario klaar, want er zijn al contacten 
met verschillende ziekenhuizen in Nederland en Duitsland en 
het plan is dat het Frauenhofer Instituut in Leipzig de produc-
tie voor haar rekening gaat nemen.’ Als bedrijf dat is gevestigd 
op het Pivot Park, is Glycostem echter ook op zoek naar een 
manier om de productie gedeeltelijk naar Oss te halen. ‘We 
zijn in gesprek met Pivot Park of we hier een faciliteit kunnen 
ontwikkelen, want de randvoorwaarden voor cleanroomfacili-
teiten zijn aanwezig.’ Jongen benadrukt dat op het Pivot Park 
veel synergie mogelijk is. ‘Zo werken we ook samen met 
NTRC om te onderzoeken waarvoor we NK-cellen nog meer 
kunnen gebruiken. Zij hebben een panel van cellen die bepaal-
de kankertypes representeren en we gaan kijken of er nieuwe 
targets bij zitten.’

Productie
De reden dat de interim manager het komende traject wil be-
spoedigen, is dat hij zich realiseert dat de interesse voor het 
werken met NK-cellen toeneemt. ‘Op het moment dat wij 
onze resultaten eind 2015 presenteerden was er ook een Ame-
rikaans bedrijf dat kwam met soortgelijke positieve data. Dat 
heeft een flinke boost aan de interesse voor NK-cellen gege-
ven. Ook andere biotechbedrijven overwegen nu met NK-cel-
len te gaan werken. Terwijl tot voor kort therapie met T-cellen 
nog regulier was. Het nadeel van het werken met T-cellen is 
echter dat bij die autologe behandeling cellen van de patiënt 
zelf nodig zijn. Bij NK-cellen kun je werken met een wille-
keurige donor voor een willekeurige patiënt. Sterker nog in het 
volgende traject willen we zelfs aantonen dat een mismatch 
van honderd procent misschien nog wel effectiever is. Tot nu 
toe hebben we gewerkt met partiële mismatches en daaruit 
bleek al dat er geen enkel toxisch effect is.’

De voorkeur van Wim Jongen gaat er kortom naar uit de tech-
nologie die hij als interim manager en fondsenwerver onder 
zijn hoede heeft de plek te geven die het verdient. Een traject 
dat door de langzaam op gang komende financiering langer 
duurt dan verwacht. ‘Het investeringsklimaat in Nederland is 
door de druppelfinanciering zo traag. Het geld is er wel, maar 
je krijgt het niet, omdat je eerst allerlei tot regulier geworden 
trajecten zoals van venture capital moet doorlopen. In Ameri-
ka werkt dat heel anders. Daardoor zien ze Nederland als een 
grote snoepwinkel. Zoveel technologieën die voor het oprapen 
liggen om in de markt te zetten. Als overname door een Ame-
rikaans bedrijf dat traject kan bespoedigen, teken ik daar on-
middellijk voor.’

Wim Jongen op het Pivot Park waar zijn bedrijf gevestigd is en hij profiteert van het voordeel van de aanwezigheid  
van andere biotechbedrijven. 
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van 160L neemt axiaal 4.500kg en ruim 3m² in beslag. De  
radiale kolom daarentegen heeft slechts een footprint van 
0.7m² en een gewicht van 450kg. Het design bevat aanzienlijk 
minder rvs, wat zich reflecteert in de lagere kostprijs.
Het geringe gewicht maakt het mogelijk om de kolommen te 
plaatsen op een compacte wielbasis. Dit betekent dat de kolom 
alleen tijdens proces in een dure cleanroom staat. Daarmee is 
de cleanroom niet langer proces gebonden en kan flexibel 
worden ingezet. RFC kolommen worden klant- en proces  
specifiek ontworpen, zodat de implementatie en ook validatie 
vloeiend verloopt. 
Om de voordelen van radiale flow optimaal te benutten  
ontwikkelt Proxcys kolommen met een kleine bed hoogte. Dit, 
in combinatie met doordacht flow pad, resulteert in een lagere 
drukval over de kolom. Doordat druk niet langer de begren-
zende factor is kunnen RFC kolommen hogere processnel-
heden aan, zonder enig verlies van bindingscapaciteit.  

Verhoogde proces snelheid
Het cilindrische gepakte bed geeft de buitenste radius een  
groter oppervlakte en inhoud. Dit heeft effect op de relatieve 
proces snelheid per centimeter bed en daarmee ook op de  
bindingscapaciteit in de kolom. De volume distributie in het 
gepakte bed laat zien dat 50% van de stationaire fase, in de 
eerste 33% van de bedhoogte plaats vindt. In een axiale kolom 
blijft de processnelheid inlaat naar uitlaat gelijk (V gem.). Ra-
diale kolommen hebben daarentegen van buiten naar binnen 
een reducerende radius. Dit betekent dat de relatieve snelheid 
(V bed relatief) tot 70% van het bed volume lager ligt dan bij 
axiale kolommen. Dit resulteert in verhoogde verblijftijd en 
als gevolg een licht toegenomen bindingscapaciteit, waardoor 
bij radiale kolommen hogere proces snelheden gebruikt  
worden zonder aan bindingscapaciteit te verliezen.

Applicaties
RFC heeft diverse toepassingen in de Bio-pharma, in de 
bloedplasma fractionering wordt in een innovatief affiniteits-
proces een tiental waardevolle therapeutische eiwitten (waar-
onder Factor VIII, Fibrogineen, Albumine, IgG) in cascade 
geïsoleerd. Bij recombinante productie vanuit celcultuur in 

Proxcys’ Radiale Flow Chromatografie kolommen 
verleggen conventionele grenzen. 

In het afgelopen decennium heeft RFC 

zich onder de vlag van Proxcys ontwikkeld 

als volwassen proces techniek. Proxcys’  

Radiale Flow Chromatografie (RFC) heeft 

ondertussen een vaste voet aan de grond 

van de veelal conservatieve pharma  

wereld. Ook niet-pharma gerelateerde 

branches zien meer-en-meer de voordelen  

van slanke kolom ontwerpen en ontdekken  

de besparingen op tijd, kosten en milieu.

Het Nederlandse bedrijf Proxcys is een speler met groeiende 
betekenis in de wereld van eiwit zuivering. In 2003 werd het 
bedrijf opgericht door Marcel Raedts en dankzij een constan-
te, organische, groei bestaat het team op het moment van 
schrijven uit 25 medewerkers en vele lokale toeleveranciers. 
In Nieuw-Amsterdam heeft Proxcys haar thuisbasis gevonden 
en opereert wereldwijd vanuit deze bedrijfslocatie welke alle 
benodigde faciliteiten biedt om te blijven ontwikkelen. 

Radial Chromatografie

‘High Performance Radial Flow Chromatography’ is een ro-
buuste, lage druk techniek om op processchaal eiwitten te iso-
leren. De scheidingsmethode berust zich op verschil in affini-
teit tussen de stationaire- (gepakt bed), en mobiele fase 
(dragende vloeistofstroom). Chromatografisch is RFC gelijk 
aan de conventionele, axiale chromatografie. Het verschil is te 
vinden in het design van de kolom en de distributie van de 
mobiele fase. De afbeelding boven is een dwarsdoorsnede van 
een axiale en radiale kolom, met in het grijs de opgebouwde 
stationaire fase (packed bed). De rode pijlen geven de  
distri butie weer tijdens de mobiele fase. Deze radiale flow  
resulteert onder andere in een licht verhoogde bindings-
capaciteit ten opzichte van axiale flow, het sample heeft  
namelijk meer ‘tijd’ om zich aan het hars te binden. 

Daar waar de axiale kolom bij grotere volumes in diameter 
toeneemt, houdt de RFC kolom een slank design en blijft daar-
door handzaam. Ter vergelijking; een kolom met een volume 

Bio-pharma is eveneens een toename in het gebruik van RFC 
voor de isolatie van recombinante eiwitten merkbaar. Dankzij 
de lage drukval, de robuustheid en een speciaal gepakt bed, 
maken RFC kolommen het zelfs mogelijk om vanuit ongecla-
rificeerde celculturen bijvoorbeeld IgG te isoleren, zonder 
daarbij de cellen te beschadigen. Bepaalde clarificatie stappen 
worden hierdoor overbodig en het proces krijgt een aanzien-
lijk kortere procesduur.

CS 1207, 100L

12 cm bed hoogte

Hoge proces snelheid maakt het mogelijk om met relatief 
compacte kolommen bulkhoeveelheden te verwerken, waar-
door Proxcys ook voet heeft gezet in de Food Industry. Door 
de relatief lage kosten is het mogelijk om uit wat tot voor kort 
gezien slechts afvalstromen waren toch waardevolle eiwitten 
te filteren. 
Het pakken van de kolom is hars specifiek, de karakteristieken 
van hars vereisen verschillende packing-methoden. Hiervoor 
heeft Proxcys Pack & Run stations ontworpen. Voor deze PAT 
systemen zijn geoptimaliseerde packing-methodes ontwik-
keld, die het gehele proces, van het primen tot het runnen en 
zelfs ontpakken van de kolom automatiseren. Resultaten zijn 
hierdoor reproduceerbaar, wat farmaceutische validatie ver-
eenvoudigd. 

Door het systeem van segment kolommen dat in de afgelopen 
jaren is ontwikkeld, zijn Proxcys RFC kolommen lineair op te 
schalen, karakteristieken als bed-hoogte,flow path, I/O ratio 
en zelfs de zeef porositeit blijven bij opschaling gelijk. Dat 
betekent dat resultaten behaald met ‘small scale segment  
models’ (3ml tot 30 liter) garant staan voor gelijke resultaten 
bij grotere kolom volumes tot 1200 liter. 
Andere mogelijkheden voor capaciteit vergroting zijn het  
gebruik van meerdere kolommen in batch mode of door  
middel van de Radiaal-Simulated Moving Bed techniek.  
Op deze basis worden actueel verschillende innovatieve  
toepassingen ontwikkeld. 
Proxcys kolommen zijn wereldwijd operationeel; klanten zijn 
onder andere Synthon, GSK, Roche, Merk-Serono, EMD, 
Lonza, Boehringer Ingelheim, DSM, Patheon, Pfizer,  
Sanofi-Aventis. 
Gezien de resultaten uit de ontwikkelingen verwacht Proxcys 
de komende jaren een groeispurt en zal de radiale flow  
chromatografie zich ontwikkelen tot een gerenommeerde  
zuiveringstechniek voor pilot, proces en vooral ook industriële 
schaal.
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Terwijl CEO Dr. Gerjan Kemperman en COO Mr. Ferry 
Brands zich terugspoeden van een bespreking, is het één van 
de laboratoriummedewerkers die in een anti-statische jas van 
Organon de deur opent. Een binnenkomst die meteen al veel 
vertelt over het bedrijf dat is opgericht door twee mannen die 
carrière hebben gemaakt binnen Organon. De overname van 
Organon door MSD en de sluiting van de R&D in Oss zagen 
zij als de kans om zelf iets op te starten. Met het grote verschil 
dat ze naast het produceren van Actieve Farmaceutische Ingre-
diënten (API’s) zich ook zijn gaan richten op de productie van 
nanomedicijnen. ‘Dat leek een aantal jaren geleden een slim-
me zet en blijkt het in de praktijk ook te zijn. Ik denk dat we 
nu gerust kunnen zeggen dat ChemConnection stevig op die 
twee pijlers rust.’

Meehelpen
Belangrijk in de hele omschakeling van het alleen produceren 
van vaten met poeder voor medicinale producten naar een be-

drijf dat ook gespecialiseerd is in research en manufacturing 
van nanomedicijnen zijn de verschillende kwaliteitseisen die 
aan deze trajecten worden gesteld. Volgens de heren zijn voor 
het laatste veel ingewikkelder processen en analytische con-
troles nodig. Zelf staan ze niet meer in het lab om deze proces-
sen te begeleiden, maar soms jeuken de handen wel vertelt 
Gerjan Kemperman. ‘Nu vertellen we ons idee aan een mede-
werker en gaat hij ermee aan de gang. Zelf zou je bij iedere 
waarneming je idee bijsturen. Dat is nu natuurlijk niet moge-
lijk. Wel is de betrokkenheid van ons en ook anderen heel 
groot.’ Zo trekken de twee mannen nog regelmatig zelf de 
witte jas aan als aan het einde van de dag nog een batch af 
moet zijn. 

De ondernemers zijn ook blij met hun samenwerking met Bio-
connection en Proxy. Twee bedrijven met wie ze voor Jelle 
Barentsz van de Radboud Universiteit Nijmegen het product 
Combidex in bulk produceerden. ‘Het was de eerste keer dat 
wij met de ontwikkeling van een nanomedicijn de publiciteit 
mochten opzoeken. Door het inbrengen van deze infuusvloei-
stof zijn via een MRI uitzaaiingen vanaf 2 mm op te sporen, 
terwijl de grens in het verleden op 8 mm lag. Veel van onze 
projecten zijn geheim en het was erg prettig te merken dat 
klanten van overal ter wereld ons wisten te vinden na de publi-
citeit die het Combidex project kreeg.’ Productie van nanome-
dicijnen is een niche is die veel vraagt van de opzet van de 
productie en waarvoor ChemConnection een aparte GMP ma-
nufacturing license heeft verkregen. Dus we willen deze capa-
citeit ook graag wereldwijd onder de aandacht brengen. 

Klasse C
Voor het inrichten van hun nanomedicines GMP-laboratorium 
kozen de twee ex-Organon leidinggevenden ervoor om de fa-
ciliteit die al bestond voor de productie van API’s geschikt te 
maken voor gelijktijdige productie van nanomedicijnen en 
API’s. ‘En dat terwijl die twee disciplines juist het tegenover-
gestelde vragen. Voor de eerste is er een goede afzuiging no-
dig, terwijl voor de tweede de ruimte juist een overdruk in de 
ruimte vraagt. Je zit met nanomedicijnen toch veel dichter te-

gen het farmaceutisch eindproduct aan en daarvoor zijn aller-
lei GMP eisen strenger dan voor het maken van API’s. We 
hebben daar flink voor moeten plannen en sleutelen. Een tra-
ject waarvoor iedereen binnen ons bedrijf tijdelijk een stapje 
meer moest zetten.’ Toch was die keuze een hele bewuste. ‘We 
hebben ervoor gekozen om de nanomedicijnen business te 
bouwen vanuit onze bestaande GMP plant, zodat we niet me-
teen een nieuwe fabriek hoefden te bouwen’. 

ChemConnection heeft zich in vliegende vaart als specialist 
op de kaart gezet als het gaat om nanomedicijnen naast de 
productie van API’s. Daarnaast is er ook alweer een nieuw 
initiatief binnen het bedrijf ontstaan. ‘We hebben contact ge-
zocht met Paul van Tilburg, ook ex-Organon, die voor ons het 
analyse lab heeft uitgebreid tot een volwaardig GMP analyse 
lab voor intermediates, API’s en Drug Products. Daarvoor 
hebben we een nieuw laboratorium geopend op Pivot Park in 
het ‘Saal van Swanenberg gebouw’. Daar werken inmiddels al 
tien mensen. Het is een aparte groep binnen de organisatie, die 
gespecialiseerd is in het ontwikkelen en valideren van analyti-
sche methodes en het testen van de kwaliteit van API’s en 
Drug Products. De Analytical Sciences groep ondersteunt niet 
alleen de ontwikkeling en productie van ChemConnection, 
maar werkt ook voor klanten. Het is een afdeling die is ont-
staan omdat we veel van ons werk niet konden uitbesteden. Nu 
is het een extra service die we ook anderen aan kunnen bie-
den.’

Luxe
Achterover leunen doen de twee mannen niet, want het niveau 
dat ze nu hebben bereikt, vergelijken ze het liefst met een kok 
die met een ster kookt. ‘Je moet wel op het behaalde niveau 
blijven presteren. Een rustige periode hebben we nog niet ge-
had sinds we vier jaar geleden samen zijn begonnen. Geen 
wonder dat we hier vaak horen. ‘Never a dull moment at 
ChemConnection.’ Toch realiseren Kemperman en Brands 
zich wel dat ze nu even pas op de plaats moeten maken. Na 
een tijd waarin er bijna elk maand iemand bij kwam, willen ze 
nu even niet groeien. ‘Eerst moeten alle afdelingen, die we 
hebben opgezet, goed draaien. Daar is tijd voor nodig.’ Of die 
tijd er ook echt is, weten de twee directeuren niet. De klanten 
blijven komen en ook is de klanttevredenheid zo hoog dat  
iemand die eenmaal klant is niet meer vertrekt. ‘En dan  
krijgen we weer te maken met een project waar we allebei 
enthousiast over zijn. Een rem hebben we niet echt. Wel  
wegen we nu steeds vaker af of iets voor ons bedrijf ook echt 
wel interessant is.’ Een luxe positie natuurlijk voor een bedrijf 
dat eigenlijk nog startend is. ‘Achteraf gezien klopt het wel dat 
je echt vijf jaar nodig hebt om iets goed neer te zetten.’

ChemConnection
Gecertificeerd voor nanomedicijnen én API’s

Hun bedrijf bestaat inmiddels vier jaar, 

maar het enthousiasme uit de begintijd is 

er nog steeds. De twee directeuren van 

ChemConnection geven leiding aan een 

team dat het onmogelijke lijkt te bereiken. 

Zo hebben ze de GMP pilot plant ingericht 

naar de kwaliteitseisen voor het onder-

steunen van projecten met medicinale 

producten ofwel API’s én de productie van 

klinische batches voor nanomedicijnen. 

Twee specialismen die totaal iets anders 

van dezelfde ruimte vragen. 

Voor meer informatie:
ChemConnection BV
Pivot Park, Alfred Nobel Building
Kloosterstraat 9, 5349 AB Oss
 +31 (0)412 846024 
www.chemconnection.eu

Beide directeuren Gerjan Kemperman (l) en Ferry Brands (r) op de trap in het Alfred Nobelgebouw op het Pivot Park waarin  

ChemConnection gevestigd is. 



32

Nederland is biotechfonds rijker

Save the date: 
Dutch Life Sciences 
SME Event - 24 juni

Ondanks twee heftige correcties in korte tijd behoort  
de biotechnologiesector nog steeds tot de best presterende 
van de afgelopen vijf jaar, waarin toonaangevende  
biotechnologieaandelen gemiddeld verdrievoudigden. De 
beheerder van het Healthy Assets Biotech Brilliants Fund, 
dat in december vorig jaar is geregistreerd bij de  
Autoriteit Financiële Markten (AFM), denkt dat deze 
trend zich zal voortzetten.

Het Healthy Assets Fund is het eerste Nederlandse fonds  
onder de AIFM-richtlijn (Alternative Investment Fund Mana-
gers Directive) dat zich specifiek richt op biotechnologie,  

zonder focus op een specifieke marktkapitalisatie. Het fonds 
belegt zowel in kleine ondernemingen met enkele medicijnen 
in ontwikkeling, als gevestigde bedrijven met ruime  
marketingervaring. 

Het fonds onderscheidt zich door de actieve beleggingsstijl, 
waarbij dagelijks een vergelijking wordt gemaakt tussen de 
circa duizend beursgenoteerde biotechnologiebedrijven. 
Daarnaast kan het fonds ‘short gaan’, waarmee ook  
gespeculeerd kan worden op een koersdaling. Dit bleek vooral 
in de maand januari een lucratieve bezigheid, toen diverse 
aandelen in één klap 20 tot 50% van hun waarde verloren.
Fondsmanager Mark Leenards: “Het Healthy Assets Fund 
maakt gebruik van een beproefde multi-criteria-analyse en 

meer dan tien jaar ervaring in het screenen en selecteren van 
aandelen wereldwijd voor de selectie van kansrijke biotechno-
logieaandelen. Wij voegen onder andere waarde toe door te 
anticiperen op de laatste trends in de sector. Bijvoorbeeld wel-
ke medische indicaties veel aandacht krijgen onder grote be-
leggers.” 

Het fonds wordt aangeboden door de vergunninghoudende be-
heerder ROI am B.V. Deelname is mogelijk vanaf 50.000 

euro. Participaties in het fonds zijn maande-
lijks verhandelbaar en participanten betalen 
aan de beheerder een variabele vergoeding,  
afhankelijk van het fondsrendement. Het fonds 
is niet beursgenoteerd.

HollandBIO, de belangenvereniging van de 
Nederlandse biotechnologie industrie, orga-
niseert op vrijdag 24 juni voor de vijfde keer 
op rij het Dutch Life Sciences SME Event. 
Een evenement gericht op (startende) onder-
nemers in de biotech. Een inspirerend ple-
nair programma zal worden afgewisseld met 
thematische workshops. Via 1-op-1 partne-
ring gesprekken kun je gemakkelijk in con-
tact komen met experts en collega onderne-
mers. Uiteraard sluiten we de middag af met 
een gezellige borrel en barbecue.

De registratie zal binnenkort open gaan, 
maar noteer de datum vast in de agenda!
 

Abbott Medical Optics,

Abbott Vision nam vandaag deel aan Girls-
day 2016, een initiatief van VHTO om meis-
jes te interesseren in Natuur & Techniek. Pa-
tricia Piers, directeur van Abbott R&D 
afdeling in Groningen gaf een rondleiding en 
liet de meiden een robottest doen. Haar moti-
vatie: “Studenten van vandaag zijn de onder-
zoekers en uitvinders van morgen. Ook als 
het gaat om medisch technische uitdagingen 
is een goede balans van vrouwen en mannen 
belangrijk. Zo werken aan de ontwikkeling 
van de beste producten, in ons geval ooglen-
zen voor staaroperaties.”
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Het vakgebied Life Sciences binnen 

Yacht bestaat nu een jaar en al die tijd is  

commercieel manager Annemarie van 

Gemund alleen maar met groei bezig. 

Volgens haar een markt waarin de vraag 

naar de juiste kandidaten groot is. Kunst 

is volgens haar om deze professionals  

te vinden. 

Yacht
De speld in de hooiberg

Als grootste arbeidsbemiddelaar vindt Annemarie van Ge-
mund het minder interessant met cijfers te komen. Yacht, a 
Randstad Company, is de grootste partij in Nederland die 
professionals plaatst via detachering, werving & selectie en 
ZZP. ‘Ja, werken als zelfstandige wordt veel gedaan in de life 
sciences branche. ‘ Je zit nooit zonder werk en de tarieven zijn 
interessant’. 

Netwerk
Binnenkomen bij Yacht is toch een beetje een andere wereld 
betreden. De energie die er op het kantoor in Amsterdam 
heerst, is vol van de verwachting die hoort bij het zetten van 
een nieuwe carrièrestap. Grenzen verleggen lijkt hier ge-
makkelijk, want iemand die via Yacht bij een bedrijf wordt 
geplaatst kan terugvallen op een enorm netwerk aan profes-
sionals die zorgen voor trainingen, opleidingen en talentont-
wikkeling. ‘We hebben in totaal acht vakgebieden waarvan IT, 
Finance en Engineering de drie grootste zijn. Life Sciences 
valt onder Engineering.’

Waar Yacht zich in eerste instantie vooral bezighield met deta-
chering is werving en selectie een steeds belangrijker rol gaan 
spelen. ‘En dat is waar het bij life sciences ook om draait, want 
vraag is er genoeg. Je moet de mensen weten te vinden. Het is 
een echte kandidatenmarkt. En dan hebben wij het voordeel 
dat we onderdeel zijn van Randstad wereldwijd. Wij zoeken 
verder dan de Nederlandse grens en kijken zelfs buiten Euro-
pa. Bovendien wisselen we regelmatig kandidaten uit met onze 
vestiging in België voor bedrijven in het zuiden van het land.’ 

Engelssprekend
Heel belangrijk voor het netwerken binnen de life sciences 
zijn volgens Van Gemund de contacten met Randstad Life 
Sciences US. ‘Vooral in deze Engelssprekende markt zie je 
dat kandidaten het gewend zijn over de hele wereld te werken. 
Tevens werken wij samen met Randstad Sourceright. Zij heb-
ben een sourcingcentrum in Budapest waar collega’s voor ons 
wereldwijd kandidaten vinden voor schaarse profielen. Veel 
kandidaten in de Nederlandse markt, kennen we inmiddels 
wel. En ze zijn allemaal aan het werk. Er zit niemand thuis 
te wachten tot wij bellen. Het is vooral van belang dat je weet 
wanneer iemand in beweging wil komen. Wanneer ze toe zijn 
aan iets nieuws of waarmee we ze kunnen benaderen.’ 

Van Gemund vertelt dat haar recruiters de hele dag in gesprek 
zijn met mogelijke kandidaten. ‘Daardoor weten we wat er in 
de markt gebeurt en kunnen we daarop anticiperen.’ Dat Yacht 
zich vooral richt op de ervaren mensen, maakt het extra lastig, 
want juist die zijn binnen de life sciences schaars. ‘De meeste 
opdrachtgevers zoeken geen pas afgestudeerde mensen terwijl 
die er genoeg zijn. Zo stonden we vorig jaar op het Career 
Event en hebben wij er veel studenten ontmoet. Contacten die 
natuurlijk heel waardevol zijn voor de toekomst maar op dit 
moment niet passen binnen het profiel dat wij zoeken.’

Internationaal
Het grote voordeel van het werken binnen een organisatie als 
Yacht vindt Van Gemund dat het geen probleem is buitenland-
se kandidaten te vinden en te begeleiden. ‘We zijn gewend bij-
voorbeeld werkvergunningen te regelen en hebben een aparte 
afdeling die zich met de financiële afhandeling en de contrac-
ten bezighoudt. Zij werken veel internationaal.’ De uitdaging 
waar de commercieel manager nu tegen aan loopt, is dat nog 
niet iedereen weet dat Yacht ook life sciences als specialisme 
heeft. ‘Het voordeel is wel dat als ze eenmaal weten dat wij 
dit doen er het vertrouwen is dat Yacht een goede partij is. 
Praktisch iedereen kent Yacht immers al.’ 

Gestart met een klein team, zijn er binnen de afdeling Life Sci-
ences in april weer twee mensen aangenomen. Zij gaan zich 
vooral richten op de foodbranche. ‘Veel van de grote bedrijven 
die we daarvoor kunnen benaderen zijn al klant bij ons voor 
een ander specialisme zoals bijvoorbeeld Finance en ICT. Dat 
maakt het extra gemakkelijk om ook life sciences profielen 
voor te stellen.

Verbinding
Dat Yacht het liefst werkt met contracten die waarborgen dat 
zij preffered supplier zijn voor professionals in life sciences 
is volgens Van Gemund logisch. ‘We steken veel energie in 
het screenen van onze mensen en zijn beslist geen CV-schui-
vers. Van alle kandidaten vragen we referenties en die trekken 
we ook na. Bovendien stellen we nooit iemand voor zonder 
deze gezien en gesproken te hebben.’ Om te voorkomen dat  

kandidaten zich via meerdere bureaus laten voorstellen, zijn er  
volgens de commercieel manager opdrachtgevers die werken 
met een formulier waarop een kandidaat moet aangeven dat 
hij of zij is voorgesteld via bureau X en daardoor niet kan  
tekenen voor bureau Y. 

Bang voor concurrentie is Van Gemund echter niet. ‘Er is  
zoveel vraag dat er genoeg ruimte is voor meerdere bureaus. 
En wij werken vanuit onze eigen kracht.’ Life Sciences is  
gezeteld in het Yacht kantoor in Amsterdam, maar doordat 
Yacht in Nederland acht vestigingen telt, 
zijn ze eigenlijk overal in het land potentieel 
aanwezig door de vele regionale contacten. 
‘Dat zal steeds duidelijker worden. Nu heb-
ben we al een eerste splitsing gemaakt, want 
er is inmiddels ook een aparte unit die voor-
al in het zuiden van het land werkt. Waar wij 
vooral op zoek naar zijn is contacten waarin 
we elkaar kunnen versterken. Kandidaten 
voor de tak Life Sciences bieden wij werk 
dat vakinhoudelijk interessant en uitdagend 
is. Opdrachtgevers bieden wij kandidaten 
met de juiste expertise. De verbinding  
aangaan met zowel de opdrachtgever als  
de kandidaat is heel belangrijk voor ons en 
dat past precies in een markt als de Life  
Sciences.’

Annemarie van Gemund: ‘Yacht is wereldwijd aanwezig.’
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In Maart 2016 vierde Batavia Biosciences 

de opening van haar nieuwe locatie aan 

de Zernikedreef 16 in het Bioscience Park 

te Leiden. Dit was een mooie gelegen-

heid om kort stil te staan bij wat er inmid-

dels is bereikt met het bedrijf en dus 

werden de belangrijkste highlights van 

Batavia Biosciences 2010-2016 toegelicht 

te weten duurzame groei, innovatie en 

diversiteit. 

Duurzame groei
Batavia Biosciences is inmiddels een middelgrote “for-profit” 
organisatie voor productontwikkelingvraagstukken op het  
gebied van biofarmaceutische geneesmiddelen. Het bedrijf is 
in 6 jaar tijd gegroeid van 7 naar meer dan 80 medewerkers. 
Startte Batavia Biosciences in 2010 met 300 vierkante meter 
infrastructuur, inmiddels is dit toegenomen tot meer dan 3500 
vierkante meter laboratoria met vestigingen in zowel  
Nederland (Leiden) als Amerika (Boston). De snelle groei van 
het bedrijf is niet onopgemerkt gebleven gezien de  
hoeveelheid prijzen die het bedrijf heeft gewonnen. Chris  
Yallop (COO, Batavia Biosciences): “Het is een geweldige 
erkenning voor Batavia dat we de Ruban D’Honneur status 
hebben verkregen (top 100 bedrijven in Europa) in de prestigi-
euze European Business award competitie die startte met meer 
dan dertig duizend bedrijven in 33 verschillende landen.”  
Tevens is het bedrijf verguld met een nominatie in de Ameri-
kaanse Vaccine Industry Excellence award competitie. Wouter 
van Catz (Directeur Financiën; Batavia Biosciences) vult aan: 
“Het is bekend uit studies van Deloitte dat slechts 4 van elke 
1000 start-up bedrijven in staat zijn om binnen vijf jaar een 

omzet te realiseren van meer dan 8 miljoen Euro. Daar behoort 
Batavia Biosciences toe en dat is een prachtige prestatie.”

Innovatie
Sinds haar bestaan heeft Batavia Biosciences sterk  
geïnvesteerd in unieke technologieën, waardoor het bedrijf 
sneller en goedkoper producten kan ontwikkelen of het nu 
gaat om antistoffen, recombinante eiwitten, vaccins of  
vectoren voor Gen Therapie studies. Zo vermarkt het bedrijf 
succesvol haar STEP® technologie (10x meer opbrengst per 
cel), SCOUT® technologie (drastische versnelling van  
product proces ontwikkeling) en SIDUS® technologie (virale 
vectoren productiekennis en -kunde). Daarnaast heeft het  
bedrijf diverse innovaties in de pijplijn zoals nieuwe  
zoogdiercellen die productopbrengsten significant zullen  
verhogen, thermostabiele productformuleringstechnologie en 
microbiële fermentatietechnologie. Veel van de nieuwe  
innovaties worden ontwikkeld in samenwerking met  
internationale partners zoals het Amerikaanse NIH en  
Departement van Defensie, of the Bill en Melinda Gates  
stichting. Vincent Franssen (Directeur M&S; Batavia  

Biosciences) legt uit: “Het is van cruciaal belang dat we  
frontrunner blijven als het gaat om het kosteneffectief en  
robuust produceren van biologische medicijnen, dus innovatie 
blijft zonder twijfel een van de absolute speerpunten van  
Batavia Biosciences.” Om de innovaties blijvend te  
ondersteunen investeert het bedrijf elk jaar meedere interne 
projecten maar financiert ook projecten en werkt nauw samen 
met verschillende universiteiten in Nederland, Europa en 
Amerika.

Diversiteit
Er zijn meerdere doorkijkjes te genereren om de diversiteit 
binnen Batavia Biosciences te schetsen. Zo is de voertaal  
binnen het bedrijf Engels en biedt het onderdak aan meer dan 
18 verschillende nationaliteiten. Het management team is 
evenwichtig verdeeld tussen vrouwen en mannen en binnen de 
R&D organisatie wordt gewerkt met flexibele projectteams 
werkend in een matrix. De R&D organisatie van Batavia 
Biosciences werkt aan nieuwe biologische medicijnen (45%), 
biosimilars (35%) en gesponsorde technologieontwikkeling 
(20%). Verder kan de organisatie bogen op een diversiteit aan 

Batavia Biosciences
2010 - 2016 HIGH-lights
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Batavia Biosciences bereiken
Wilt u meer weten over de diensten en  
technologieën van Batavia Biosciences? Bezoek de 
website www.bataviabiosciences.com, download 
een van de productsheets of bedrijfspresentaties of  
neem direct contact op via email of telefoon  
(+ 31 88 99 50 600). Batavia Biosciences is gevestigd 
op het BioScience Park in Leiden.

klanten zoals grote multinationals (35%), biotechnologie  
bedrijven (20%), universiteiten (15%), overheid (20%) en  
liefdadigheidsinstellingen (10%). Tot slot kan worden gemeld 
dat er gewerkt wordt aan een divers pallet van verschillende 
producten zoals virale vaccines (30%), microbiële vaccines 
(15%), virale vectoren (20%) , antistoffen (15%) en  
recombinante eiwitten (20%). Volgens Fija Lagerwerf  
(Directeur operations; Batavia Biosciences): “de kracht van 
Batavia ligt in de breedte en diepte van de expertise van haar 
R&D organisatie. Hierdoor leveren we op volgens afspraak en 
dat is wat de klanten wensen.”

Menzo Havenga (CEO; Batavia Biosciences) sluit af: “We 
kunnen trots zijn als organisatie wat er is bereikt in de  
afgelopen 6 jaar en kijken met veel vertrouwen naar de  
toekomst. We zien dat onze innovaties goed aansluiten bij de 
marktbehoefte en dat heeft er zonder twijfel aan bijgedragen 
dat we inmiddels wereldwijd bekend zijn.”

Pivot Park gaat volgende fase in

Spil in open innovatie
“Op Pivot Park huist een actieve community van zo’n 350  
personen werkzaam in de life sciences sector. Nu onze poorten 
zijn geopend, kunnen we personen van binnen en buiten de 
community nog beter samenbrengen. Dit resulteert niet alleen 
in nieuwe ideeën, inzichten en projecten, maar ook in meer 
bekendheid voor het park en de hier gevestigde bedrijven,” 
aldus Mirjam Mol-Arts, directeur van Pivot Park.

Pivot betekent ‘spil’ of ‘draaipunt’ en dat is de rol die Pivot 
Park in de open innovatie binnen de life sciences industrie  
inneemt. “Het is ons doel om verbindingen te leggen.  
Verbindingen tussen gepassioneerde mensen en bedrijven, 
maar ook met kennisinstellingen en de overheid.”

Pivot Park timmert aan de weg, letterlijk  

en figuurlijk. Nu de ontkoppeling van  

MSD sinds januari jongstleden een feit is, 

zijn de poorten van het park voor de  

buitenwereld geopend en is de her- 

inrichting gestart. Hiermee gaat Pivot Park 

een volgende fase in, een fase waarin  

samenwerking, open innovatie en groei 

nog centraler staan dan voorheen. 

Aantrekkelijke hotspot voor innove-
rende ondernemers
Onlangs heeft Pivot Park, mede dankzij de ontkoppeling, de 
verhuurprijzen van zowel de bedrijfslocaties als de laboratoria 
verlaagd. Ook is het park onlangs door de Topsector Chemie 
aangewezen als Center for Open Chemical Innovation (COCi). 
Deze status geeft aan dat Pivot Park een zogenaamde hotspot 
is voor innoverende ondernemers. “In de aankomende periode 
gaan we ons focussen op het leggen van nieuwe verbindingen. 
Binnen de alsmaar groeiende community op het park,  
maar ook met organisaties van buiten het park, nationaal en 
internationaal.”
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Nieuwe technologie 
voor uw laboratorium

De Biotechnologiesector heeft een zeer slechte start op de 
beurs dit jaar. De iShares Nasdaq Biotechnology index 
daalde met 23% in het eerste kwartaal. De laatste keer dat 
de sector zo slecht presteerde was in het tweede kwartaal 
van 2002, toen er meer dan 30% vanaf ging. De grootste 
klap kwam in januari (-20%). In februari bereikte de  
index een dieptepunt van 244 punten. Dat was 28% onder 
het niveau van eind 2014. In de afgelopen weken lijkt de 
index enigszins te stabiliseren. De sector staat nu nog op 

Zoals in iedere industrie zijn er veel 
veranderingen, reorganisaties en 
overnames bij en tussen bedrijven. 
Afgelopen jaar zijn er meerdere 
nieuws berichten geweest over mil-
jarden overnames in de farmaceuti-
sche industrie, waarbij agressieve ac-
quisitie niet wordt geschuwd. Na een 
dergelijke acquisitie zijn er diverse 
problemen en uitdagingen zoals bij-
voorbeeld op het vlak van specialis-
tisch personeel. Dit kan overkomen 
worden door een beroep te doen op 
tijdelijke specialisten met deze kennis 
die het bedrijf of afdeling op sleep 
touw nemen. 

Dit is echter een tijdelijke en meestal 
dure oplossing die opgevuld gaat wor-
den met iemand die een permanent con-
tact tekent. Het aanwerven van perma-
nente specialisten word of door het 
bedrijf zelf gedaan of uit besteed aan 
externe (specialistische) rekrutering bu-
reaus.  Dit kan bijvoorbeeld omdat het 
bedrijf op een moeilijke locatie zit, zij 
zelf niet over het netwerk en de kennis 
beschikken om de juiste mensen aan te 
werven. In deze laatste geval wordt er 
vaak een beroep gedaan op dergelijk bu-
reaus om de zoektocht op te zetten om 
de juiste specialist aan te werven. Mo-
menteel is het zelfs zo dat in farmaceu-
tische industrie momenteel meer banen  
dan dat er kandidaten beschikbaar zijn. 
Hier wordt nogmaals benadrukt dat met 
name specialistische recruitment bu-
reaus essentieel zijn om de juiste speci-
alisten aan te werven voor farmaceuti-
sche bedrijven in Nederland en België. 
Over het algemeen worden rekrutering 
bureaus vaan gezien als noodzakelijk 
kwaad echter in de situatie waar we nu 
in zitten is het bittere noodzaak.
 
 
Hessel Edelijn, Farmaceutisch Recruit-
ment Specialist bij SIRE Life Sciences.
 

Biotechnologie blijft  fors 
achter op de beurs

Noodzakelijk 
kwaad?

-18%. Hoewel de aandelenbeurzen in de afgelopen weken 
redelijk zijn hersteld, blijft de Biotechnologiesector nog 
achter. 

Dat de sector zo slecht presteert heeft niet alleen met het  
huidige risicomijdende gedrag van beleggers te maken. De  
onrust komt vooral door een bedrijf dat niet eens in de index 
zit: Valeant Pharmaceuticals International. Dat bedrijf had  
als strategie andere farmaceuten over te nemen en dan de  
prijzen van de medicijnen fors te verhogen. De politiek begon 
zich daarmee te bemoeien en er kwamen steeds meer  
vragen over de manier waarop de resultaten werden  
berekend. Bedrijven met een vergelijkbaar model zoals  

Endo International en Horizon Pharma, die wel in de index  
zitten, gingen met Valeant mee onderuit.

Met de verkiezingen in november in het vooruitzicht zullen de 
zorgen over het prijsbeleid nog wel even voortduren. Dat neemt 
echter niet weg dat er nog veel bedrijven zijn die wel investeren 
en ook dit jaar zullen we weer veel klinische data en nieuwe 
medicijnen tegemoet zien. De toezichthouders FDA en EMA 
stellen zich al geruime tijd wat makkelijker op met de toelating 
van nieuwe medicijnen. Dat uit zich in een relatief groot aantal 
toelatingen van nieuwe medicijnen. De traditionele farmaceuten 
hebben grote kasposities en de rente blijft laag. De kans op  
verdere consolidatie in de sector blijft groot.
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Met allemaal een achtergrond in de 

healthcare industrie en/of life sciences 

recruitment zijn de medewerkers van 

DOCS Benelux helemaal uitgerust voor 

het volgende decennium. Eén waarin  

opdrachtgevers steeds meer vragen naar 

Functional Service Programs (FSP). Daarbij 

is DOCS niet alleen verantwoordelijk voor 

het leveren van het personeel op basis 

van individuele aanvragen, maar steeds 

vaker ook voor de dagelijkse werkzaam-

heden en outsourcing van het personeel 

in de vorm van global programma’s. 

DOCS beweegt met markt mee

Ontstaan in Nederland in 1997 heeft DOCS de vleugels flink 
uitgeslagen. Vooral na de overname door het Ierse ICON in 
2007 maakt het concern deel uit van een internationale CRO 
gevestigd in 50 landen. Recruitment Director Benelux Esther 
Crena Uiterwijk vertelt dat de DOCS divisie als één van de 
vijf divisies van deze CRO zelfs de snelst groeiende en het 
best presterende in 2015 was. Samen met Aline Oldenkotte, 
Director Business Development Global blikken de twee  
dames vooral vooruit en roemen ze de voordelen van hun  
lokale aanwezigheid in de Benelux tegenover het opereren 
binnen een internationaal concern. 

Verantwoordelijkheid delen
Nadat de stafafdelingen van DOCS in het hoofdkantoor van 
ICON in Dublin zijn geïntegreerd, lijkt het dat de Benelux 
vestiging in Amstelveen flink is uitgedund. Toch zijn er nog 
steeds volop ontwikkelingen en business volgens Crena  
Uiterwijk en Oldenkotte, want doordat vooral de staffuncties 
als HR, Facilities en Finance overgeheveld zijn, is er nu alle 
ruimte om zich op de core business te richten. Zo is onder an-
dere door de toenemende vraag naar de zogenaamde FSP’s 
DOCS veel meer betrokken bij de opdrachtgever.  Binnen 
DOCS bestaat inmiddels de afdeling Program Management. 
Een naam die staat voor een team van professionals die erva-
ring hebben met lijnmanagement en het leiden van internatio-
nale projecten binnen de industrie.‘ We zeggen het regelmatig, 
maar dat is typisch een voorbeeld van hoe wij globaal denken 
en toch lokaal opereren. We leggen regionaal contacten met 
bedrijven, maar begeleiden deze op een manier die aansluit bij 
de heersende globale wijze van denken.’  Zo is DOCS is in een 
FSP-programma niet alleen verantwoordelijk voor het vinden 
van de juiste kandidaten voor de opdrachtgever, maar draagt 
het bedrijf ook in bepaalde mate de verantwoordelijkheid voor 
de output van deze professionals. 

Alhoewel steeds meer de nadruk komt te liggen op FSP’s blijft 
de core business binnen DOCS het werven en selecteren van 
personeel binnen de farma-, de biotech- en de medical  
devices- industrie. ‘En daarbij zien we vooral een groei in het 
stijgende aantal contracten met startups. Vooral in Amsterdam 
zie je dat zich door de stimulans van de gemeente steeds  
meer beginnende farma- en biotechbedrijven vestigen. Die  
faciliteren wij met personeel.’ Gaat het om de grotere  
opdrachtgevers dan spreken de twee marktkenners vooral van 
het behouden van het marktaandeel dat ze als grootste  
provider in het life sciences segment al hebben. ‘Wel zien we 

daarin een duidelijke verschuiving, want bestaande klanten 
hebben steeds vaker de voorkeur voor het aangaan van een 
strategisch partnership. Daarbij neemt DOCS  gedeeltelijk de 
resultaatverplichting en de verantwoordelijkheid voor het  
uitvoeren van een bepaald proces of een bepaalde trial op zich 
en verbindt zich zo ook voor het leveren van de kennis. 

High potentials
Dat DOCS zich op deze manier op twee hele verschillende 
markten beweegt, tussen de startups en de grotere partners, 
maakt het volgens de twee vrouwen extra interessant. Op deze 
manier kun je verschillende carrièremogelijkheden aan kandi-
daten bieden: bij een startend bedrijf of een international.’ Wel 
gaat het daarbij vooral om de vraag naar ervaren mensen in 
een krappe markt. Om dat gat te dichten, organiseert DOCS 
onder andere elk jaar de Startersdag waarbij ze bijna/net  
afgestudeerde kandidaten met een MSc of PhD achtergrond 
kennis laten maken met de Healthcare industrie. Tijdens die 
dag zijn er presentaties en workshops en hebben de kandida-

Waarom kiezen voor DOCS?
In een markt waarin voor de kandidaten de banen bij wijze van spreken voor het oprapen liggen, is het volgens  
Oldenkotte en Crena Uiterwijk belangrijk om je als provider te onderscheiden. ‘Binnen DOCS doen wij dat door naast 
goede carrièremogelijkheden gunstige arbeidsvoorwaarden te scheppen.’ Hieronder de belangrijkste voordelen:

•  Carrièremogelijkheden. Door de jaren heen heeft DOCS een leidende positie als staffing bedrijf vergaard. Inmiddels 
werken wij met de topbedrijven binnen de Healthcare Industrie, waardoor we uitstekende carrièremogelijkheden  
kunnen bieden binnen de Clinical & Medical en Marketing & Sales sector. 

•  Gunstige arbeidsvoorwaarden. Wij bieden hoog opgeleide en gemotiveerde professionals passende posities met  
uitstekende arbeidsvoorwaarden en flexibele secundaire voorwaarden. 

•  Ons netwerk. Ons internationale netwerk geeft onze kandidaten de kans om hun (internationale) ambities op  
tijdelijke en permanente basis te verwezenlijken. 

•  Match bedrijf-kandidaat. We adviseren en plaatsen onze kandidaten op basis van de interne bedrijfscultuur van een 
klant. Daardoor matchen de vereiste vaardigheden goed met de wensen van de werkgever, waardoor de kans op succes 
maximaal is. 

•  Operations Manager. Onze professionele en ervaren Operations Managers bieden onze kandidaten persoonlijke  
begeleiding en ondersteuning. 

•  Tevreden kandidaten. De kandidaten die al voor DOCS hebben gekozen, waarderen onze kwaliteit en service. Met 
ons enthousiasme en onze loyaliteit helpen wij hen hun doelen te bereiken. 

•  Ook kandidaten met internationale ambitie zijn bij DOCS aan het goede adres. DOCS is een staffingbedrijf met  
internationale carrièremogelijkheden. DOCS heeft de mensen, de kennis en de middelen. Met een team van meer dan 
vijftig ervaren consultants door heel Europa, gecombineerd met onze brede database met internationale vacatures, zijn 
kandidaten verzekerd van een plaats als professional binnen de healthcare industry: gedetacheerd of in een vaste baan. 
Part-time of fulltime. Wij zijn flexibel. 

ten speeddates met opdrachtgevers. Vol-
gens Crena Uiterwijk een heel dankbare 
taak. ‘Je ziet dat veel pas afgestudeerden 
niet weten wat de mogelijkheden zijn 
binnen deze industrie en welke verschil-
lende carrièrepaden ze kunnen bewan-
delen. Het werken in de farmaceutische  
industrie is innovatief; je werkt aan de 
nieuwste medicijnen; het is dynamisch, 
er worden continu nieuwe kuren  
ontwikkeld en je werkt met de beste 
mensen uit je vakgebied samen. Je werkt 
naar een middel dat het leven van  
patiënten verbetert of verlengt.  
Daarnaast doe je veel (internationale) 
contacten op en wordt er een beroep  
gedaan op je ambitie en stressbestendig-
heid. Een spannende wereld, dus.  Zeker 

nu er steeds meer wordt toegewerkt naar nicheproducten en 
custom made medicijnen die zich richten op een enkele pati-
ent, in plaats van op een grote groep. Dat zijn spannende en 
innovatieve trajecten.’  

Door middel van de startersdag bindt DOCS de high potentials 
al aan de poort. ‘Daarna helpen we ze met training en  
opleiding om ze zo snel mogelijk ‘up and running’ te krijgen. 
Dat DOCS nu ook fysiek voet aan land heeft in België is een 
groot voordeel. ‘In die markt zijn we de laatste jaren wel  
aanwezig geweest, maar nu hebben we er ook een echt team 
van drie ervaren Recruitment Consultants en een Operations 
Manager voor. Daar hebben we hard aan gewerkt. Inmiddels 
hebben we een grote lokale klantenportfolio en raken ook  
kandidaten steeds meer bekend met de DOCS organisatie in 
België. België is een belangrijke markt door het grote aantal 
farmabedrijven dat daar gevestigd is en zal de komende jaren 
dan ook zeker een belangrijke focus blijven krijgen vanuit de 
DOCS organisatie.’

Aline Oldenkotte(l) en Esther Crena  

Uiterwijk (r) zijn in het kantoor in  

Amsterdam belangrijke aanspreekpartners.
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In het spoor van ebola volgt een tijdlijn die de belangrijk-
ste gebeurtenissen in verband met ebola bevat, maar ook 
enkele mijlpalen in de geschiedenis van Congo, de ontwik-
keling van de virologie en de wetenschap in het algemeen. 
Tussen die feiten wordt de levensdraad van virusjager 
Guido van der Groen geweven. Het verhaal van ebola (en 
van aids) kan niet worden verteld zonder wat technische 
verklaring.

De auteurs hebben de tijdlijn uitgestippeld op basis van de  
wetenschappelijke en anekdotische literatuur en de tsunami 
van berichtgeving over ebola sinds de zomer van 2014. Die 
lijn is gebaseerd op bronnenonderzoek en nieuwsgaring door 
de auteurs en werd zo laat mogelijk voor het ter perse gaan 

afgerond. In het spoor van ebola bevat geen wetenschappelijke nieuwigheden. Wel hebben de 
auteurs er alles aan gedaan om de relevante feiten te achterhalen en te checken en de betrokken 
wetenschappers, waar ook ter wereld, recht te doen.

Het Instituut voor Tropische Geneeskunde heeft speciaal voor de lezers van dit boek heel wat 
historisch foto- en videomateriaal in verband met ebola beschikbaar gemaakt

www.inhetspoorvanebola.be

De noordgrens van het Romeinse Rijk, de limes, slingert 
dwars door ons land en heeft een grote cultuurhistorische 
waarde. Niet voor niets wordt het Nederlandse deel van de 
limes in 2020 voorgedragen voor de UNESCO-lijst van  
werelderfgoed. Daarmee staat ‘onze’ limes straks in  
dezelfde lijst als de Egyptische piramiden en de Chinese 
muur. Er is wel een belangrijk verschil. De limes is vooral 
een archeologisch monument en ligt grotendeels  
ondergronds.

Grens van het Romeinse Rijk. De limes in Gelderland  
biedt voor het eerst een overzicht van de rijke Romeinse  

geschiedenis van Gelderland. Het boek laat zien wie hier tweeduizend jaar geleden woonden en 
gelegerd waren, wat ze deden, dronken en aten en welke goden ze aanbaden. Plattegronden, 
foto’s en reconstructietekeningen geven een beeld van forten, villa’s, tempels, wegen, schepen, 
sieraden, gebruiksvoorwerpen en nog veel meer. Zo komt de verborgen limes van Gelderland 
weer tot leven!

Grens van het Romeinse Rijk. De limes in Gelderland 
Paul van der Heijden | 160 blz. | 22 x 28 cm 
Genaaid gebrocheerd met omslagflappen
ISBN 978-90-5345-327-8 | Prijs: € 19,95
Te koop op www.matrijs.com en in de boekhandel

In het spoor van ebola

De Romeinse limes in Gelderland

Nestorkroniek

Het Oer Boek van de mens

De Nestorkroniek is de oudste Oost-Slavische bron voor de 
geschiedenis van het Kievse Rijk, dat door Russen, Oekra-
iners en Wit-Russen als hun bakermat wordt beschouwd. 
De kroniek is in het begin van de twaalfde eeuw geschre-
ven door monniken van het Kievse Holenklooster. Zij 
schetsen een levendig beeld van de geschiedenis, cultuur en 
samenleving van het rijk, hier ‘Roes’ geheten, vanaf het 
midden van de negende eeuw tot het tweede decennium 
van de twaalfde eeuw. 

De kroniek is een mozaïek van historische feiten, levensbe-
schrijvingen van vorsten, heiligen en monniken, verdragstek-
sten, legenden, stichtelijke lessen en vermaningen. We lezen 
er onder andere over de stichting van Roes door Scandinavi-

sche vorsten, over het aannemen door vorst Vladimir van de Byzantijnse variant van het chris-
tendom en over de hardnekkigheid van heidense en bijgelovige praktijken. Nog altijd leidt deze 
middeleeuwse tekst tot controverses tussen Russische, Oekraïense en westerse historici.

De Nestorkroniek is overgeleverd in verschillende handschriften, waarvan er een prachtig geïl-
lustreerd is. Voor het eerst verschijnt een volledige Nederlandse vertaling, van de hand van Hans 
Thuis, die voor zijn boek ook de fraaiste illustraties uit dit handschrift selecteerde. 

De vertaling heeft actuele betekenis gekregen, omdat de kroniek de historische complexiteit 
duidelijk maakt van het huidige Russisch-Oekraiense conflict.

Boekinformatie
Nestorkroniek. De oudste geschiedenis van het Kievse Rijk
Gebonden, geïllustreerd, deels in kleur, 304 pagina’s
ISBN 9789460042287
Prijs: €32,50

‘Geen boek ter wereld heeft meer mensen bewogen dan de 
Bijbel. Maar de Bijbel is altijd vereerd – of verguisd – als 
het woord van God. Bijna niemand leest het boek voor wat 
het werkelijk is: het dagboek van de stoutmoedige pogin-
gen van de mensheid om te gaan met de beproevingen van 
het leven. De Bijbelverhalen geven een diep inzicht in het 
wezen van Homo sapiens.

Gewapend met de laatste inzichten uit de cognitiewetenschap-
pen, de ontwikkelingsbiologie, de archeologie en de gods-
dienstgeschiedenis zijn biologisch antropoloog Carel van 
Schaik en historicus Kai Michel op reis gegaan door het boek 
der boeken, van de Hof van Eden tot de heuvels van Jeruza-
lem. Ze ontdekken verrassende betekenissen in oude, soms 

raadselachtige geschiedenissen en komen tot een nieuwe visie op de culturele ontwikkeling van 
de mens sinds het begin van onze beschaving.

Carel van Schaik en Kai Michel. ‘Het oerboek van de mens.’ Uitgeverij Balans

uitgeverij vanti lt

Nestorkroniek
De oudste geschiedenis 

van het Kievse Rijk

*
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Begin deze eeuw was 
Björn Aalbers een ambiti-
euze student die middels 
een afstudeeropdracht in 
aanraking kwam met 
kwaliteitsmanagement en 
validatie van systemen. In 
het kort: het voldoen aan 
de kwaliteitsnormen met 
betrekking tot ontwikkel- 
en productieprocessen en 
de daarbij gebruikte  
systemen (apparatuur, IT, 
etc.), zoals gesteld door 
EC en FDA. ‘Ik zag hoe 
moeizaam het verkrijgen 
van gedocumenteerd  

bewijs verliep. Hoe weinig systemen op elkaar waren  
afgestemd. Hoe een enorme bureaucratie en dito papierstapel 
vertraging en irritatie bracht. Papierloze software solutions 
zouden niet alleen een geschenk uit de hemel zijn, maar  
zouden ook meer efficiency, minder fouten, en een gebruiks-
vriendelijk en transparant systeem brengen. Dit was de  
ontstaansreden van Rescop, een bedrijf dat in 2005 in Den 
Bosch het levenslicht zag. Momenteel is het Global Headquar-
ters van Rescop fysiek gevestigd in Eindhoven en werken er 
wereldwijd 90 medewerkers. We beschikken over vestigingen 
in: Oss (Pivot Park), Polen, België, Duitsland, Zwitserland, 
Australië, de Verenigde Staten en Groot-Brittannië. Tot op de 
dag van vandaag is het streven naar hoogstaande GxP  
Compliance Services en Software Solutions het doel van  
Rescop. Daarnaast biedt Rescop ook consultancy services en 
zijn we een toonaangevende training academy vanuit onze  
wereldwijde vestigingen.’

Zo systematisch mogelijk
Rescop bedient wereldwijd grote en kleine (bio)farma  
en CRO’s, van een Merck en Johnson & Johnson tot een  
Pharmacell waarbij voor allen geldt dat gezien de interne  
omvang en diversiteit, een zo systematisch mogelijke  
werkwijze geen overbodige luxe is. ‘Onze klanten zijn actief 
in heel verschillende markten, dat kan biofarma of farma zijn, 
maar ook chemie of agrochemie, ‘legt de Chief Technology & 
Operations Officer uit. ‘ Voor elk van die markten worden  
specifieke testen en analyses uitgevoerd. Denk bijvoorbeeld 
aan bioanalyse, discovery studies, farmacokinetisch werk, 
chemische analyses, fysische studies en veiligheidsstudies. 
Binnen het veld kan het gaan om een paar honderd pipetten 
die meer of minder intensief worden gebruikt tot tientallen 
GC- en HPLC-systemen die full time draaien. Alle apparaten 
vereisen een hoog betrouwbaarheids- en veiligheidsniveau en 
dienen dus goed onderhouden te worden. De door  
Rescop geboden software solutions zorgen niet alleen voor 
een betere vindbaarheid van de gegevens en eenduidige  
procedures bij onderhoud en controle, maar voor analisten en 
apparatuurverantwoordelijken is er ook meer gemak en  
minder administratief werk. Structureel preventief onderhoud 
wordt beter gereguleerd. Het verbeterde asset management 
komt ten goede aan de levensduur van de apparaten en  
instrumenten. Last but not least: transparantie en vormgeving 
van het systeem zorgen er voor dat klanten en inspecties  

RESCOP
Papierloos als middel, effectief en efficiënt kwaliteitsmanagement als doel

Het is 2005 als RESCOP (Regulatory System 

Compliance Partners) wordt opgericht. 

Dat Rescop als kwaliteitsmanager binnen 

de farma voldoet aan een groeiende 

vraag in de markt, bewijst wel de  

spectaculaire ontwikkeling die het bedrijf 

heeft doorgemaakt. Nu, tien jaar later,  

telt Rescop 90 hooggekwalificeerde  

medewerkers en 9 vestigingen wereldwijd 

en is een gevestigde orde binnen de Life 

Science industrie voor het leveren van GxP 

Compliance Services & Software Solutions. 

Owner en Chief Technology & Operations 

Officer, Björn Aalbers, en Corporate  

Director Human Resources Yvette White 

aan het woord.

Vestigingen

Global Headquarters
Luchthavenweg 81-41
5657 EA Eindhoven, The Netherlands
Tel.: +31 (0)85 2017277
E-mail: info@rescop.com
 
Rescop Sp. z o.o.
Product Development & Support Center
ul. Ligocka 103 (building 1d, second floor)
40-568 Katowice, Poland
Tel.: +48 32 757 4770
E-mail: support@rescop.com
 
Consultancy Netherlands
Oss Life Sciences Park
RK Building, room 1331
Molenweg 50
5349 AC Oss, The Netherlands
Tel.: +31 (0)85 2017277
E-mail: info@rescop.com

Rescop BVBA
Noorderlaan 111/24
2030 Antwerp, Belgium
Tel: +32 380 838 63
E-mail: info@rescop.com
 
Rescop, Inc.
600 Anton Blvd., Suite 1100
Costa Mesa, CA 92626 USA
The United States
Tel.: +1 9492202167
E-mail: info@rescop.com
 
Rescop Ltd
1010 Cambourne Business Park
Cambourne
CB23 6DP, United Kingdom
Tel.: +44 (0) 1223 597835
E-mail: info@rescop.com
 

Rescop GmbH
Picassoplatz 4
CH-4052 Basel, Switzerland
Tel: +41 (0) 61 588 00 73
E-mail: info@rescop.ch
 
Rescop GmbH
Schliengener Str. 25
79379 Müllheim (Baden),
Germany
Tel: +31 (0)85 2017277
E-mail: info@rescop.de
 
Rescop PTY LTD
Level 10, 1 Eagle Street
Brisbane QLD 4001, 
Australia
Tel: +31 (0)85 2017277
E-mail: info@rescop.com

De praktijk
Van welke locatie je ook werkt, iedereen doet  
hetzelfde en alles is traceerbaar. Zoals vrijwel alle 
softwarepakketen voor Rescop klanten op maat  
worden gemaakt, zo is ook ACMS (Automation  
Compliance Management Suite) voor klant WIL  
Research in Den Bosch aangepast aan de specifieke 
omstandigheden. Met ACMS heeft WIL Research 
structureel grip gekregen op het onderhoud, het beheer 
en de validatie van het apparatuurpark. Daar is men 
blij mee. Immers, zo is niet alleen continu hoge  
kwaliteit gegarandeerd, maar is ook de levensduur van 
menig apparaat verlengd dit door middel van één 
transparant systeem dat vanaf elke werkplek bereik-
baar is om iets op te zoeken of nieuwe gegevens te  
laden. Van welke locatie men ook werkt, iedereen doet 
hetzelfde en alles is traceerbaar. Dat maakt het werk 
niet alleen veel beter en efficiënter, maar komt volgens 
WIL Research zeker ook de werksfeer en het plezier 
ten goede.

zoals de FDA en IGZ 
zien dat er goed gestruc-
tureerd wordt gewerkt. 
Cruciaal om de audits 
goed te overleven…’

Wat heeft het afgelopen 
decennium aan ontwik-
kelingen gebracht in  
het veld van GxP  
Compliance Services & 
Software Solutions? 
‘Het overal toegankelijk 
maken van onze  
software door middel 
van tablets en smart 
phones is meer en meer 
gemeengoed geworden, 
‘stelt Björn Aalbers. ‘Maar, en dat is wel de meest belangrijke 
ontwikkeling: onze branche maakt nu daadwerkelijk stappen 
naar papierloos werken. Bedrijven hebben geen archivaris 
meer nodig, maar een softwarespecialist. De kilometers  
archief zijn vervangen door handige kleine devices die overal 
toegankelijk zijn.’

En de toekomst? Die zien Yvette en Björn zonnig in. ‘Rescop 
heeft een goede naamsbekendheid en hoog gekwalificeerd 
personeel aantrekken is gelukkig geen probleem, echter  
staat Rescop altijd open voor enthousiaste Compliance  
Professionals. In onze buitenlandse vestigingen werken we 
met name met lokale mensen, maar ook dat geeft geen al te 
grote obstakels. We streven voor de nabije toekomst naar een 
steeds grotere buitenland expansie. Daarbij staat de U.S.  
nadrukkelijk op het netvlies.’
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Actelion is een biofarmaceutisch bedrijf dat zich actief inzet voor patiënten met pulmonale arteriële hypertensie (PAH) door  
zich te richten op het verbeteren van zorgconcepten. PAH is een progressief dodelijke aandoening en patiënten met PAH hebben  
een betere prognose als ze vroeg worden gediagnosticieerd. Actelion ontwikkelt daarvoor apps zoals Echo Assist en DETECT,  
die bijdragen aan het vroeg diagnosticeren van PAH-patiënten. Daarnaast investeert Actelion continu in de ontwikkeling van 
innovatieve medicijnen.
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Organisations in Life Sciences, Chemistry, Food 
& Pharma are crucial for the improvement of 
our health, food and environment. Committed 
employees and new talent are essential for growth 
and innovation in these sectors.

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

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

For Employer Branding 

and Talent Recruitment 

in Life Sciences, Chemistry, Food & Pharma 

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

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

De overeenkomst met Philips volgt op de certificering door 
Microsoft. Zij kende Sofon onlangs de onderscheiding Gold 
Partner toe, omdat zij heeft bewezen te beschikken over brede 
ervaring, de juiste competenties en kennis op het vlak van  

Sofon sluit internationale deal met Philips Healthcare

Softwarebedrijf Sofon heeft een overeen-
komst gesloten met Philips Healthcare, waar-
bij het elektronicaconcern wereldwijd ge-
bruik gaat maken van de Cloud gebaseerde 
offerte en configuratie software (CPQ) van 
Sofon. In combinatie met Salesforce (CRM) 
en Microsoft Azure (Cloud services). CEO 
Paul Kimmel: ‘Met deze opdracht bewijzen 
we dat we ons kunnen en durven meten met 
veel grotere system integrators. Voorheen wa-
ren alleen zij in staat om een Cloud-oplos-
sing in deze orde van grootte te kunnen aan-
bieden.’

Microsoft-producten en oplossingen. Sofon ontwikkelt haar 
oplossingen met de technologie van Microsoft. Voor de  
certificering werd het bedrijf beoordeeld op een aantal  
onderdelen: producttesten volgens Microsoft richtlijnen, 
klanttevredenheidsonderzoeken, gecertificeerde medewerkers 
en projectresultaten.

Gold Partnerschap houdt in dat kan worden genoten van een 
breed pakket aan voordelen, waaronder toegang tot producten, 
training en specialistische ondersteuning. Eerder ontving  
Sofon ook al de SQL- en Enterprise-certificering. ‘Naast het 
vertrouwen dat deze waardering van Microsoft uitstraalt rich-
ting de markt, zijn het ook de voordelen voor de klanten, die er 
voor zorgen dat Sofon heel graag de Gold Partner-certificering 
wilde ontvangen’, zegt Kimmel. ‘Zo zijn we vroegtijdig op de 
hoogte van ontwikkelingen binnen Microsoft en kunnen we 
hier adequaat op reageren. Daarnaast hebben onze klanten toe-
gang tot het hoogste niveau van ondersteuning van Microsoft. 
Dit betekent gegarandeerde veiligheid en continuïteit.’

Door gebruik te maken van de Microsoft Azure Data Centers 
hoeft Sofon zelf niet te investeren in een wereldwijde infra-
structuur. Kimmel: ‘We kunnen een schaalbare wereldwijde 
infrastructuur aan onze klanten bieden zonder zelf de finan-
ciële risico’s voor te nemen. Daardoor kunnen we onze  
klanten redelijke vergoedingen vragen, die lager liggen dan  
de prijzen van de traditionele partijen. Daardoor is onze  
applicatie, in plaats van de infrastructuur, plotseling leading. 
Philips was immers op zoek naar een partner met een applica-
tie die in de Cloud draait; niet naar een Cloud infrastructuur 
van servers in data centers. Wij kunnen deze applicatie samen 
met Microsoft bieden. Uiteindelijk versterken we elkaar en 
zijn we een belangrijke speler voor Philips. Mondiaal.’

Over Sofon
Sofon levert CPQ (Configure Price Quote) oplossin-
gen die worden ingezet voor uiteenlopende toepassin-
gen. Deze hebben vrijwel altijd betrekking op het 
klant specifieke verkoopproces. In het bijzonder op 
het verbeteren van die processen, waarbij offertes, 
contracten en orders én de daarin vastgelegde condi-
ties een centrale rol spelen. Omdat Sofon generiek is 
opgezet, kan het zonder maatwerk worden gebruikt 
voor het realiseren van sterk uiteenlopende oplos-
singen, variërend van offertegeneratie tot contract-
management. Hierbij ondersteunt Sofon zowel het 
verkoopproces als de inhoud ervan. Het bedrijf is  
gevestigd op het Science Park Eindhoven in Son.



42

worden die voldoen aan geldende standaards binnen de  
pharmaceutische industrie. Dit brengt met zich mee dat er 
voor de ingebruikneming nieuwe procedures moeten worden 
geschreven. Het bedrijf is dan ook nog op zoek naar enkele 
medewerkers uit de procestechniek of werktuigbouwkunde. 
‘Maar vooral ook medewerkers met goede handjes’, besluit de 
nuchtere ondernemer uit Tilburg.

Een ideeënfabriek, zo zou je JM Separations 

wel kunnen noemen, vindt ook directeur 

John van der Veeken. ‘Er ontstaat met enige 

regelmaat een discussie bij de klant over 

diens productie processen. Daarop komt  

het idee voor een nieuwe ontwikkeling,  

bedenken we wat die klant voor stappen in 

het proces moet doen, en proberen we het 

idee vervolgens uit te werken in single-use.’ 

En met succes, zo blijkt. Met steeds meer 

klanten denkt JM Separations van A-Z mee 

met hun proces. 

JM Separations 
Koploper op het gebied van ‘single use’ technology

Volledig onafhankelijk
Twintig jaar geleden begon het bedrijf met de vertegenwoordi-
ging voor Amerikaanse bedrijven op laboratoriumproducten. 
Maar het leek John van der Veeken en compagnon Mark van 
Trier spannender om zelf iets te beginnen. ‘We besloten onze 
vertegenwoordiging over te brengen en met dat geld een eigen 
single-use productlijn te beginnen. We zijn nu met 10 mensen 
die vooral op engineering en kwaliteitsmanagement werken. 
Het kant-en-klare pakket leggen we vervolgens bij contract-
producenten.’ Van der Veeken vindt het belangrijk om beheerst 
te groeien en noemt de businessontwikkeling als het grootste 
succes van JM Separations. ‘We zijn het enige bedrijf van deze 
grootte ten opzichte van enkele veel grotere spelers. Dit maakt 
het mogelijk om volledig onafhankelijk producten te maken 
op basis van open architectuur. Wat de klant wil, krijgt hij van 
ons. Er zit nergens gedwongen winkelnering in.’

JM Separations BV is koploper op het gebied van ‘single use’ in de farmaceutische en biotechnologische industrie. 
Onder single use wordt verstaan eenmalig gebruik van de procesuitrusting. Dat levert de afnemers het voordeel op dat 
ze niet eerst allerlei investeringen hoeven te doen in materiaal zoals het voorheen gebruikelijke roestvrijstaal inclusief 
de productiebenodigdheden zoals WFI, clean steam, etc. Materiaal waar ze vervolgens ook nog jaren aan vastzitten. 
Bovendien gaat het proces sneller want het single use plastic materiaal wordt kant-en-klaar en steriel aangeleverd door 
JM Separations. Het Tilburgse bedrijf werkt zich in de schijnwerpers door op een heel praktische manier te werken, 
met korte lijnen, conform de kwaliteitseisen die gelden in deze industrie. Meer informatie is te vinden op hun Linkedin 
pagina en op www.jmseparations.com

JM BioConnect
Natuurlijk zijn er ook de producten van JM Separations die 
zich in toenemende belangstelling mogen verheugen. Deze 
producten zijn geregistreerd onder de naam JM BioConnect. 
Met o.a. de Quattro Mix heeft het bedrijf een kant-en-klaar 
product waarmee farmaceuten en biotechnologen vanaf hun 
eerste trials tot aan het daadwerkelijke medicijn kunnen wer-
ken. Single use is hierin de trend. Zo weet een producent altijd 
wat er in het proces is gegaan, zonder de mogelijk uit vorige 
producties achtergebleven stoffen. ‘Cross contaminatie tussen 
batch 1 en 2 is absoluut uitgesloten,’ verzekert van der Veeken. 
‘Voorheen had je onwijs grote reactoren nodig voor het type 
proces dat JM Separations ondersteunt. Maar de productieca-
paciteit per cel gaat omhoog, evenals de effectiviteit in zuive-
ring. Om 100 kg tussenfabricaat te scheiden zijn nu nog maar 
15 sessies van 2000 liter nodig, waar het voorheen 17 sessies 
van 10.000 liter betrof.’

Mooie businesscase
‘De biotechnologische processen om tot een vaccin of anti-
lichaam te komen zijn grosso modo gelijk.’ De klanten die de 
producten van JM Separations gebruiken, komen dan ook uit 
diverse farmaceutische en biotechnologische geledingen.  
Begin jaren negentig is een nieuw type medicijnen ontwikkeld 
(biologicals) om diverse ziekten aan te pakken, waaronder 
kanker en auto-immuunziekten. Op een aantal medicijnen  
verloopt inmiddels het patent, wat kansen biedt om goed-
kopere versies (Biosimilars) ervan te ontwikkelen. Deze  
Biosimilars schreeuwen erom snel en goedkoop op grote 
schaal op de markt gebracht te kunnen worden. Een single-use 
productieplatform is daarbij van essentieel belang. Het gaat 
hier immers om bewerkelijker processen zoals complexe  
moleculen die moeten worden nagemaakt. 

Eigen cleanroom
Eind van dit jaar hoopt Van der Veeken nog een eigen  
cleanroom in gebruik te nemen waarin op gevalideerde wijze 
single-use assemblies en manifolds geproduceerd kunnen 

Op het flexibel toepassen van single 
use plastic materiaal heeft het bedrijf 
nu een succesvolle businesscase met 
steeds meer verschillende klanten.
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verschillende geneesmiddelen, deze zou je kunnen samenvoe-
gen in 1 tablet door middel van 3D printing. Ook maakt 3D 
printing het mogelijk om medicijnen in kleinere batches en 
zelfs gepersonaliseerd te produceren. De apotheek kan dan, 
na invoering van de patiëntinformatie, de medicijnen op maat 
voor de patiënt printen. En vanuit een arbeidshygienisch per-
spectief: bij de productie van medicijnen zoals bijvoorbeeld 
oncologische medicijnen in poedervorm, kan ongewenste 
blootstelling van medewerkers aan potentieel giftige stoffen 
worden voorkomen door gebruik te maken van afgesloten 3D 
printsystemen. 3D printing biedt mogelijkheden om de veilig-
heid van dit soort productieprocessen te vergroten. ’ 

Het marktaandeel van medicijnen dat 3D geprint wordt, is 
nu nog gering. “We merken echter toenemende interesse van 
verschillende industriële partners en de eerste projecten zijn 
gestart.” Dat we aan het begin staan van een buitengewoon 
interessante ontwikkeling op het gebied van personalised me-
dicine, staat voor Steven en Kjeld buiten kijf. 

Het klinkt voor velen nog erg futuristisch, 

maar binnen de voedings-, medische, en 

farmaceutische sector begint 3D printing 

steeds meer een plek in te nemen. TNO is 

al lange tijd internationaal toonaange-

vend op het gebied van 3D food printing, 

de verworven kennis en expertise wordt nu 

ook ingezet voor 3D medicine printing. 

Business Developer Steven Erpelinck en 

Scientist Kjeld van Bommel: ‘Aangezien  

zowel kennis van de belangrijkste 3D  

printing technologieën (gebaseerd op 

extrusie, poeder-, of vloeistofdepositie) als 

pharmaceutical development kennis  

binnen TNO beschikbaar is, is een brede 

range van innovatieve toepassingen  

mogelijk.’

TNO
Voorloper in 3D printen van medicijnen

Wat is 3D printing eigenlijk? ‘3D printing, ‘ zegt Kjeld van 
Bommel, die zijn sporen ruimschoots heeft verdiend in 3D 
food printing, ‘is een productietechniek (ook wel Rapid Proto-
typing of Rapid Manufacturing genoemd) waarbij een digitaal 
bestand wordt omgezet naar een tastbaar object. Het object 
wordt laagje voor laagje opgebouwd door de 3D printer. In 
de food sector zijn hier al mooie resultaten mee behaald en 
heeft TNO inmiddels wereldfaam opgebouwd. Zo stond op de 
wereldtentoonstelling in Milaan vorig jaar een 3D pastaprin-
ter. Dit was het resultaat van TNO’s jarenlange werk op het 
terrein van 3D food printing in samenwerking met Barilla. 
TNO begon zo’n drie jaar geleden met het onderzoek naar het 
3D-printen van medicijnen. Ook hier zijn inmiddels interes-
sante resultaten geboekt. Daarnaast werken we binnen TNO 
ook aan de ontwikkeling van nieuwe printerconcepten die veel 
sneller kunnen produceren zonder in te boeten op nauwkeu-
righeid. Hierdoor wordt ook het element van opschaling tot 

relevante productievolumes, belangrijk voor de pharma sector, 
geadresseerd.’

Goedgekeurd
Dat 3D medicine printing upcoming en veelbelovend is, blijkt 
uit het feit dat de Amerikaanse Food and Drug Administra-
tion (FDA) in augustus 2015 voor het eerst een medicijn 
heeft goedgekeurd dat uit een 3D-printer komt. Het gaat om  
Spritam, een tablet tegen epileptische aanvallen dat door een 
3D-printer wordt opgebouwd uit verschillende laagjes poeder. 
Het voordeel is dat zo’n tablet door de bijzondere poreuze 
structuur veel sneller oplost in water dan andere tabletten. 
Kinderen of ouderen met slikproblemen hoeven zo geen grote 
pillen door te slikken. Met behulp van 3D printing zijn vorm 
en dosering van elke tablet exact te controleren.

“Maar dat zijn zeker niet de enige voordelen van 3D medi-
cine printing,” stelt Steven Erpelinck die voor TNO de con-
tacten onderhoudt met industriële partners die geïnteresseerd 
zijn in onderzoek naar het voorspellen en bepalen van biobe-
schikbaarheid (farmacokinetiek) van geneesmiddelen, ofwel: 
wat doet het lichaam met een geneesmiddel? ‘Voor een goe-
de werkzaamheid van het Active Pharmaceutical Ingredient 
(API) is het van cruciaal belang dat deze ook goed wordt 
opgenomen door het lichaam. Hierbij speelt het op de juiste 
plaats en op het juiste moment afgeven van de API (controlled 
release), een grote rol. Met 3D printing wordt het mogelijk om 
tabletten en andere formuleringen (drug delivery devices) te 
produceren met zeer nauwkeurige en misschien tot nu toe zeer 
uitdagende afgifteprofielen. Hierdoor zou de biobeschikbaar-
heid en de opname in het maagdarmsysteem geoptimaliseerd 
kunnen worden.’ 

Daarnaast is het volgens Steven en Kjeld een groot voor-
deel dat meerdere geneesmiddelen in 1 tablet samengevoegd 
kunnen worden. ‘Sommige mensen hebben een cocktail van 

Over TNO
TNO is een onafhankelijke onderzoeksorganisatie met circa 3000  
medewerkers. TNO gelooft in gezamenlijke creatie van waarde in  
maatschappelijke én economische termen en richt zich op transities of  
veranderingen, in vijf maatschappelijke thema’s: Industrie, Gezond Leven, 
Defensie & Veiligheid, Leefomgeving en Energie. Doelgericht innoveren, 
dat is waar TNO voor staat.

Kjeld van Bommel

Steven Erpelinck

Voor meer informatie:
De Rondom 1, 5612 AP Eindhoven 
Utrechtseweg 48, 3704 HE Zeist 
 
Steven Erpelinck BSc MBA 
P: +31 (0) 6 23 29 56 37 
E: steven.erpelinck@tno.nl
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Sinensis Life Sciences: moedermaatschappij 
van zes GMP-gecertificeerde contractlaboratoria 

en vijf samenwerkende partners

Sinensis Life Sciences is met haar groep – 

zes biofarmaceutische contractlabs en vijf 

partnerships – marktleider in de Benelux. 

De acquisitie door Eurofins Scientific (EUFI.

PA), wereldleider in onder meer farmaceu-

tische producttesten, biedt nieuwe kansen 

voor de gewenste buitenlandexpansie én 

voor de biotech-sector in Nederland. 

Daarnaast is Eurofins Sinensis drukdoende 

met de ontwikkeling van een Center of Ex-

cellence en de productie van medicinale 

cannabis en placebo’s voor klinische 

proeven. Managing Director Eurofins  

Sinensis dr. Ruud Santing en Marketing & 

Sales Director dr. Jan de Vries leggen uit.

Eurofins Sinensis 
Nieuwe kansen door continu proactief handelen

‘Eurofins Sinensis is het moederbedrijf van zes (bio)farma-
ceutische contractlaboratoria (zie kader) gelegen in de 
Nederlandse hotspots van (bio)farmaceutische activiteiten, 
‘legt de Jan de Vries uit, die voorheen managing director was 
van MicroSafe Laboratories en sinds januari 2015 zijn huidige 
functie bekleedt.’ Daarnaast zijn er partnerships aangegaan 
met het Duitse Coriolis GmbH in Martinsried (freeze-drying 
cycle development en particle size determination; ForTe in 
Molenhoek (drug formulation technology); BioConnection in 
Oss (large scale manufacturing), BaseClear in Leiden (DNA 
sequencing technology) en het Oostenrijkse ViruSure GmbH 
in Wenen (virus en prion analysemethoden). 

‘Door krachten te bundelen, kon Sinensis de vragen van klan-
ten de afgelopen jaren beter en completer beantwoorden. De 
schaalgrootte maakt dat klanten op hoog niveau kunnen brain-
stormen met professionals en worden ondersteund over een 
langere periode zonder dat ze zelf fors hoeven te investeren. 
Dit vanuit een consortium van laboratoria met bijna 160 ken-
niswerkers,’ aldus Ruud Santing, van 2001 tot heden eveneens 
oprichter en CEO van PROXY Laboratories: Nieuwe kansen, 
met name grensoverschrijdend, zijn ontstaan vanaf januari 
2016 door de overname van Sinensis door Eurofins. ‘Niet al-
leen krijgen we in een klap een enorme buitenlandexpansie, 
maar de capaciteit is eveneens aanzienlijk toegenomen. Euro-
fins biedt ca. 23.000 medewerkers in meer dan 200 laboratoria 
in meer dan 40 landen werk, en biedt haar klanten een portfo-
lio van meer dan 130.000 betrouwbare analytische methodie-
ken om de veiligheid, identiteit, compositie, authenticiteit, 
origine en zuiverheid van biologische componenten en pro-
ducten te evalueren. Sinensis gaat met deze acquisitie mee met 
de huidige ontwikkelingen; op het wereldveld is momenteel 
een enorme consolidatieslag. Eurofins is een grote, toonaange-
vende organisatie met talloze partnerships, bovendien financi-
eel gezond: de bruto omzet steeg de afgelopen drie jaren van 
een naar twee miljard. Dr Marcel Langoor, Director Business 
Development van Eurofins Sinensis, en vanuit het executive 
management verantwoordelijk voor de transactie met Eurofins 
vult aan: ‘Eurofins ambieert om haar omzet te verdubbelen 
naar vier miljard in 2020. Het moge duidelijk zijn dat deze 
groei hoofdzakelijk wordt gerealiseerd door overnames. Onze 
ervaring op dat vlak en beschikbare lijst met overname kandi-

daten is een mooie aanvulling op de target list van het Eurofins 
M&A team.’ Santing vervolgt: ‘Voor januari 2016 verkocht 
Sinensis al zelden ‘NEE’, en als dit gebeurde, was het gebrek 
aan capaciteit. Door de overname door Eurofins ligt niet alleen 
het wereldtoneel voor ons open, maar ook een schier onbe-
perkte capaciteit.’

Zes GMP-gecertificeerde 
contractlaboratoria

PROXY Laboratories, gevestigd in het Bio Science Park 
Leiden (BSPL), werd in 2001 opgericht, heeft EU-, WHO- 
en FDA-GMP, alsmede GLP en GDP vergunningen, rondde 
meer dan 80.000 analytische studies af voor meer dan 400 
life sciences bedrijven en ging de afgelopen jaren strategi-
sche allianties aan met diverse bedrijven. Op 14 maart 2012 
heeft PROXY Laboratories MicroSafe overgenomen van 
Merck Millipore, de life science division van het Duitse Mer-
ck KGaA. MicroSafe Laboratories, eveneens gevestigd in 
het BSPL, heeft EU-, WHO- en FDA- GMP, alsmede GLP 
en GGO vergunningen, een sterke microbiologische groep 
en is daarnaast toonaan gevend in mycoplasma testen.

Bactimm is gevestigd in Nijmegen en is in 1996  
opgericht. Het is een toonaangevend microbiologisch con-
trolelaboratorium voor de farmaceutische en cosmetische 
industrie. Daarnaast levert het diensten aan ziekenhuizen en 
aan fabrikanten van medische hulpmiddelen.
Prolepha Labs, gevestigd in Etten-Leur, is in het bezit van 
een EU-GMP vergunning en is een afsplitsing van het ver-
pakkingsbedrijf van Centrafarm, i.c. Prolepha Packaging 
(thans Tjoapack). Het is sterk in eindproductanalyses en het 
testen van verpakkingsmaterialen.

ProBase Pharma is een joint venture tussen BaseClear 
B.V. (opgericht in 1993 en gespecialiseerd in DNA  
sequencing technologie) en MicroSafe Laboratories. 
ProBase is gericht op snelle identificatie van micro- 
organismen via moleculair biologische technieken. ProBase 
heeft haar EU-GMP vergunning verkregen in 2014.
Spinnovation is gevestigd in het Pivot Park in Oss en is 
gespecialiseerd in NMR spectroscopie, zowel in de vloei-
stof als vaste stof. Daarnaast beschikt het over XRPD, 
UPLC-QToF-MS en ICP-OES en bedient het hoofd-
zakelijk R&D-afdelingen van de farmaceutische indus-
trie actief in kleine synthetische moleculen alsmede actief 
in therapeutische eiwitten, monoklonale antilichamen en  
andere biologicals.
Vijf samenwerkende partners:
Coriolis GmbH in Martinsried, Duitsland: freeze-drying  
cycle development and particle size determination 
ForTe in Molenhoek: drug formulation technology
BioConnection in Oss: large scale manufacturing 
BaseClear in Leiden: DNA sequencing technology 
ViruSure GmbH in Wenen, Oostenrijk: virus and prion  
testing services

Bezoek www.sinensislifesciences.com voor 
meer informatie

Generiek ontwikkelen wordt rendabel
Maar de ambitie van Eurofins Sinensis reikt verder… Onder-
tussen is de Director BD en zijn internationale collega’s ook 
druk bezig met de oprichting van een Eurofins Center of  
Excellence for Analysing and Testing of Biologics. We bunde-
len de kennis en kunde van drie Eurofins Sinensis laboratoria 
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met de expertise van enkele buitenlandse Eurofins laboratoria 
uit de BioPharma Product Testing groep waartoe Eurofins  
Sinensis behoort. Een centrale rol is hierbij weggelegd voor 
het binnen Eurofins wereldwijd unieke lab Spinnovation  
(zie kader). Ook hiermee speelt Sinensis proactief in op de 
komende ontwikkelingen: de komende jaren gaan veel biofar-
maceutische geneesmiddelen zoals monoklonale antilichamen 
uit patent, het wordt rendabel om ze als biosimilar te gaan 
ontwikkelen.’ 

Een geheel ander veld waarin Eurofins Sinensis een rol speelt 
is de medicinale cannabis. ‘Sinds 2003 produceert Bedrocan 
voor het Bureau voor Medicinale Cannabis (BMC) die als 
overheidsorganisatie verantwoordelijk is voor de productie 
van cannabis voor medicinale en wetenschappelijke doelein-
den. Apothekers en onderzoeksinstellingen zoals universitei-
ten en ziekenhuizen kunnen bij BMC terecht voor legale  
medicinale cannabis. Bedocran is met het aanbieden van  
gestandaardiseerde, medicinale cannabistoppen wereldwijd 
uniek. Behalve dat de medicinale cannabis op recept verkrijg-
baar is in Nederlandse apotheken wordt het ook geëxporteerd 
naar Italië, Duitsland, Finland, Canada en Tsjechië, evenals 
naar goedgekeurde onderzoekers over de hele wereld.  
Kortom, Bedrocan is de GMP producent, het BMC koopt de 
cannabis in en verkoopt dit door aan gereguleerde klanten of 
overheden. PROXY Laboratories keurt alle batches die  
Bedrocan produceert en rapporteert de resultaten middels een 
analysecertificaat naar het BMC terug. Het BMC is in dit  
geval de klant van PROXY. Voor het uitvoeren van klinische 
studies is placebo materiaal nodig en binnen PROXY is in  
samenwerking met de kennis van Bedrocan een proces  
ontwikkeld om placebo materiaal te maken uit de bestaande 
variëteiten van Bedrocan. Na goedkeuring van de overheid 
kan dit placebo materiaal uitgeleverd worden tezamen met het 
actieve cannabis materiaal ten behoeve van klinisch onder-
zoek,’ zo besluiten de gedreven Ruud en Jan.

Nina Tellegen (50) is benoemd tot directeur van de Amster-
dam Economic Board. Tellegen brengt een schat aan  
bestuurlijke ervaring en een breed netwerk met zich mee.

Tellegen is sinds 2007 directeur van Stichting DOEN, daar-
voor was zij zes jaar directeur van Stichting Wemos. Ze heeft 
diverse bestuurs- en toezichthoudende functies vervuld bij o.a. 
De Waterheuvel, Stichting Vluchteling en Stop Aids Now. 
Ook was ze tot voor kort lid van de Raad van Commissarissen 
van Qurrent en van de adviesraad van de faculteit Sociale We-
tenschappen van de Universiteit van Amsterdam. Nina is haar 
carrière begonnen bij het Afrika-Studiecentrum in Leiden, 
waar ze werkte als onderzoeker en haar proefschrift schreef 
over ‘The development of rural enterprises in Malawi’.

Blijvend innoveren is het credo voor organisaties die nu en 
in de toekomst succesvol willen zijn. Maar helaas botst  
innoveren vaak met een andere trend namelijk ‘de focus 
op je kernproces’. Met meer dan 20 jaar ervaring in  
farmacie, medical devices en zorgdienstverlening zorgt 
MRK ONE ervoor dat innovatie geen incident is maar een 
rode draad in de bedrijfsvoering. Het funding en building 
concept van MRK ONE staat hierin centraal.

MRK ONE is in naam een new kid in town maar kan bogen op 
meer dan 20 jaar ervaring in innovatieprojecten in de 
health-sector. Ontwikkeling van een chirurgische tape voor 
het plakken van darmnaden, orthesen voor rolstoelen,  
diagnostische sneltest voor multiresistente bacteriën,  
intelligent blood test instant laboratory, effectiviteitsonder-
zoek experimenteel medicijn tot aan praktijkgericht  
onderzoek naar effectiviteit van nieuwe behandelmethode in 
de jeugdzorg zijn aansprekende voorbeelden van innovatie-
projecten die de afgelopen jaren zijn gerealiseerd. 

Innovaties worden door MRK ONE waargemaakt via het  
funding en building-concept, het resultaat van meer dan 20 

Amsterdam, Maikel Pals (43) is sinds januari de nieuwe 
algemeen directeur van Brunel Nederland B.V. Hij  
volgt hiermee Jan Arie van Barneveld (CEO van Brunel 
International N.V.) op, die tijdelijk de functie waarnam. 
Met het aanstellen van Pals verwacht de detacheerder de 
groei te realiseren die het ambieert.

Pals werkt al acht 
jaar bij Brunel. 
Sinds april 2015 is 
hij commercieel 
directeur van  
Brunel Nederland 
B.V. en sinds  
januari algemeen 
directeur. Pals: 
‘Mijn ambitie is 
om Brunel Neder-
land verder te  
laten groeien,  
zowel qua omzet 
als qua diensten-
aanbod. Allereerst 
door de kennis en 

Nina Tellegen nieuwe directeur Amsterdam Economic Board

MRK ONE: blijvend innoveren mét focus  
op de eigen kernprocessen

Maikel Pals algemeen directeur Brunel Nederland B.V.

ervaring die Brunel heeft op het gebied van de flexibele  
arbeidsmarkt nog actiever te delen met onze doelgroepen en 
stakeholders. We zien dat we op dat vlak steeds meer  
toegevoegde waarde leveren. Daarnaast gaan we ons sourcing- 
en recruitmentapparaat nog verder professionaliseren. We 
moeten onze relaties het beste sourcing- en recruitmentmodel 
van Nederland bieden, zodat zij zich kunnen richten op hun 
kernactiviteit. Tot slot zien wij grote mogelijkheden in de  
toename van activiteiten binnen onze Solutions-tak. Het  
bieden van verschillende arbeidsgerelateerde diensten op maat 
is een belangrijke succesfactor voor verdere groei.’

Over Brunel
Brunel is een wereldwijd opererende, zakelijke dienstverlener, 
gespecialiseerd in projectmanagement, detachering en  
consultancy in de vakgebieden: Engineering, IT, Legal, Finan-
ce, Marketing & Communicatie en alle disciplines in de  
olie- en gasindustrie. Sinds haar oprichting in 1975 heeft  
Brunel zich ontwikkeld tot een internationale groep met ruim 
13.000 medewerkers en een jaaromzet van ruim € 1.387 mil-
jard (2014). Brunel opereert vanuit een eigen internationaal 
netwerk met meer dan 100 kantoren in 37 landen. Brunel  
International N.V. is genoteerd aan Euronext Amsterdam N.V. 
en opgenomen in de Small Cap Index (AScX).

Tellegen is enthousiast over haar komst naar de Amsterdam 
Economic Board: “Ik ben hier geboren en getogen en vind  
het geweldig om mij in te gaan zetten voor het verder  
versterken van de welvaart en het welzijn in de metropool- 
regio Amsterdam.” 

De Amsterdam Economic Board stimuleert innovatie en  
economische groei in de metropoolregio Amsterdam door het 
bevorderen van samenwerking tussen bedrijfsleven, weten-
schapsinstellingen en overheden. Kijk voor meer informatie 
op: www.amsterdameconomicboard.com

jaar innovatiebegeleiding waarin wij geleerd hebben hoe je 
van een plan een renderende innovatie maakt. Zo zorgt MRK 
ONE voor een goed innovatieplan, dat ook juist wordt  
uitgevoerd, regelt  aanvullende  financiële middelen om  
het project te bekostigen en waar nodig wordt een ICT- 
infrastructuur ingericht om werkprocessen efficiënt te laten 
stromen.
 
Als u wilt weten of we van uw plan ook een renderende  
innovatie kunnen maken, neem dan contact met ons op. We 
helpen u graag.

Subsidiedienstverlening -Projectmanagement- ICT proces- 
management

MRK ONE 
De Horst 4
6581 TE Malden
T 024 302 1000
info@mrk-one.nl
www.mrk-one.nl 
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De UvA-startup Confocal.nl brengt deze zomer de  
eerste microscoop met een plug-and-play-functie op de 
markt. Met de rescan-module kan superresolutie worden 
bereikt waardoor levende cellen nog scherper  
bekeken kunnen worden. De methode bestaat uit het  
koppelen van twee optische scanners aan een standaard-
microscoop.

Erik Manders, onderzoeker aan de UvA en wetenschappelijk 
oprichter van Confocal.nl: ‘Microscopie zorgt al decennia- 
lang voor een beter begrip van celbiologie. Wij zijn echter van 
mening dat de huidige confocale microscoop niet langer meer 
voldoet bij het in kaart brengen van complexe moleculaire  
interacties. Binnen Confocal.nl hebben wij innovatieve  

Nieuwe startup komt met innovatieve microscoop

Het is een bedrijfsverzamelgebouw met kantoren en  
laboratoria voor ondernemingen in biotechnologie en  
andere hoogwaardige technologische bedrijven. Beagle 
Zernike is helemaal afgestemd op de eisen die gesteld  
worden aan biotechnologische en farmaceutische  
laboratoria. De indeling van het gebouw is flexibel en 
daardoor zeer toekomstbestendig.

Het gebouw is ontwikkeld door v.o.f. The Beagle met  
inschakeling van WK architecten voor het ontwerp. Galapagos 
en Batavia zijn de gebruikers van het gebouw. Het ontwerp is 
uitgewerkt in het Bouw Informatie Model. Bouw door JP van 
Eesteren

De officiële formele opening begin maart is werd verricht door 
Ruud van Spronsen van PCS Design & Construction na de 
welkomstwoorden van Chris Yallop en CEO Menzo Havenga.
Trendwatcher Adjiedj Bakas gaf inspirerende lezing over 
“How healthcare can de 70% less expensive”.

In Amerika reeds jaren succesvol, maar na lang wachten 
heeft Lifevantage eindelijk zijn eerste schreden in  
Nederland gezet en is Protandim recent voor iedereen  
verkrijgbaar. 

Protandim is een supplement, opgebouwd uit 5 natuurlijke  
ingredienten, dat het proces van veroudering stopt.  
Initiatiefnemer Robert Jan van Kampen zegt hierover: “Je 
kunt nooit genoeg anti-oxidanten eten om je normale niveau 
weer op peil te brengen. Te veel anti-oxidanten toevoegen is 
sowieso schadelijk, nog los van het feit dat veel onderweg  
verloren gaat. Protandim herstelt lichaamseigen anti- 
oxidanten en dood daarnaast miljoenen slechte cellen (zgn 
vrije radicalen). Doe je daar niks aan dan krijgen de vrije  
radicalen de overhand en neemt de mate van zogenaamde  
oxidatieve stress alleen maar toe. Het gevolg? Je weerstand 
verlaagt en je wordt vatbaar voor ziektes en ontstekingen.” Het 

is dus logisch dat Protandim 
met gejuig wordt ontvangen 
door ondermeer mensen met 
gewrichtspijn, ontstekingen en 
psoriasis. De werking is  
door een veelvoud van  
wetenschappelijke onderzoeken 
aangetoond door neurobioloog 
Jack van Horssen, VU- 
Amsterdam. “Ik heb veel  
mensen aan de telefoon gehad, 
of ik ze Protandim kon komen 
brengen omdat het bij hun 
vrienden zo goed werkt tegen 
de pijn die wordt veroorzaakt 
door reuma. Dat is voor mij het 
echte bewijs dat Protandim 
werkt.”

Lifevantage is doende om Protandim groots te lanceren in  
Nederland. Daarom zijn zij op zoek naar mensen met  
eenzelfde drive, hebben alle faciliteiten in huis en  
ondersteunen nieuwe mensen volledig om hun eigen  
onderneming gezamelijk op te bouwen. 

Meer info op www.lifevantagenederland.nl 
of whatsapp/bel Robert Jan van Kampen op 0572-366127 of 
06 20463605

PCS Design & Construction 
bouwt bedrijfsverzamel- 
gebouw Beagle Zernike

Anti-aging, ontdekt!

ideeën over hoe we de (confocale) microscopie kunnen  
veranderen’. 

Bij een confocale microscoop, ook wel laser scanning  
microscoop genoemd, wordt met behulp van een laserstraal 
een preparaat laag voor laag afgetast. De resulterende beelden 
worden in 3D in een computer opgeslagen. De nieuwe  
microscoop heeft een betere resolutie en gevoeligheid dan de 
meeste confocale microscopen, en komt als betaalbare, op 
maat gemaakte variant op de markt. Naast deze nieuwe  
microscoop gaat Confocal.nl zich richten op super- 
resolutie-technologie, waarmee een belangrijke stap in de  
bestudering van levende cellen kan worden gezet. De nieuwe 
microscoop is gebaseerd op een gepatenteerde technologie 

v.l.n.r. Menzo Havenga, Chris Yallop en Ruud van Spronsen

ontwikkeld aan het Swammerdam Institute for Life Sciences 
van de UvA en werd financieel ondersteund door de  
Nederlandse Technologiestichting STW. 
 
Confocal.nl is financieel gesteund door Innovation Exchange 
Amsterdam (IXA) en vanuit UvA Holding BV. Het bedrijf is 
in februari 2016 opgericht als spin-off bedrijf onder UvA  
Holding BV door UvA-onderzoeker Erik Manders en  
Peter Drent, voorheen general manager bij Nikon Instruments 
Europe. 

Het onderdeel XUV Optics, van de TU in Twente, was in 
2015 onze gesprekspartner om gezamenlijk een oplossing 
te vinden voor het creëren van een ISO 14644 klasse 5 om-
geving, in het bestaande lab van deze onderzoeksgroep. Bij 
de machines, welke in het lab zijn opgesteld, moesten di-
rect aansluitend bij de toegangsdeuren, twee kleinere cle-
anrooms gebouwd worden met een zeer transparant ka-
rakter en in een mobiele uitvoering. Gekozen werd voor de 
bouw van twee Brecon Mobiele CleanAir Units. (MCAU)

De units zijn opgebouwd uit een zwaar aluminium frame met 
een plenum voorziening waarin de luchtbehandeling met Fil-
ter Fan Units en de LED verlichtingseenheden zijn opgeno-
men. De wanden zijn gemaakt van gelaagd veiligheidsglas en 
waar nodig is een flexibele toegang tot de machine verschaft 
met PVC lamellen in een anti statische uitvoering. De MCAU 
is in de kollommen voorzien van aansluitingen voor perslucht 
en stikstof, alsmede contactpunten voor dataverkeer. De toe-
gang tot de unit bestaat uit een elektrisch bediende schuifdeur. 
De complete units zijn, voorafgaand aan de plaatsing, geheel 
prefab opgebouwd op de bedijfslocatie van Brecon in Et-
ten-Leur. Na volledige kwaliteitsbeoordeling en akkoord be-
vinding zijn de units gedemonteerd. Vervolgens was de mon-
tage van de units op de locatie in Twente een kwestie van 
enkele dagen!

De oplevering is onlangs geschiedt, zonder op- of aanmerkin-
gen. PP4C partners Wero en CMI verzorgden achtereenvol-
gens de reiniging en een succesvolle validatie van de units. De 
inrichting met RVS werktafels en cleanroom stoelen zal op 
korte termijn door Brecon verzorgd worden.

Wij wensen de TU in Twente een voorspoedige toekomst tege-
moet en veel succes toegewenst voor de Industrial Focus 
Group XUV Optics!

brecon@brecon.nl - www.brecon.nl

Brecon Cleanroom Systems 
B.V. plaatst Mobiele CleanAir 

Units in de TU Twente

NETHERLANDS´ PREMIER CONFERENCE FOR KEY PLAYERS IN HEALTH AND LIFE SCIENCES

SHAPING THE FUTURE OF HEALTHCARE

After three editions, Innovation for Health is 
considered the largest and the leading conference in 
the Netherlands for health and life sciences innovators.
This is the place where key players in health and care, 
from bench to bedside, from start-up to multinational, 
come to strengthen existing contacts and to expand 
their networks.

  800+ attendees
  50+ speakers
  Graded with an 8 by the attendees

Be a part of Innovation for Health! 
Join this unique event and capture the attention of more 
than 800 high-level attendees from across the life sciences & 
healthcare spectrum. Contact us to discuss the possibilities.  

C Haifen Hu, Director Hyphen Projects
T +31 (0)35 628 66 59
E h.hu@hyphenprojects.nl
W www.innovationforhealth.eu

www.innovationforhealth.eu

16 February 2017
Rotterdam, The Netherlands

"I4H - a MUST 4U2! A great event to connect with all stakeholders and discuss innovation."
Hans Schikan
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