
1

Lees verder op pagina 6.

16e Jaargang - Nummer 2 - November 2017

The College Healthcare
Wat de twee professionals Willem Jüttner en Geert-Jan 
Reijmer beslist niet doen in al de tijd dat zij de scepter 
zwaaien over het in 2000 als werving- en selectiebureau 
gestarte bureau in Zwolle is traditioneel denken. Daar-
door neemt The College Healthcare als zeer breed geou-
tilleerde human resource partner een heel eigen plaats in 
de markt in. Al vanaf het begin zetten de twee voorman-
nen in op een mensgerichte benadering. Met een uniek 
assessment.

Lees verder op pagina 49.

AMR Insights
“Informatie is van doorslaggevend belang in de Europese 
strijd tegen microbiële resistentie” stelt Maarten van 
Dongen, initiatiefnemer van AMR Insights. Microbiële 
resistentie is een snelgroeiend, mondiaal probleem 
dat vraagt om toenemende alertheid in sectoren als 
gezondheid, voeding, zuivel, vlees en visverwerking, 
dierhouderijen, water en milieu.

Lees verder op pagina 20

Special 
Bedrijfshuisvesting

Pivot Park (coverfoto)
Als directeur van het Pivot Park kijkt Mirjam Mol het 
liefst ver vooruit om de bedrijven die op het park geves-
tigd zijn zo te faciliteren dat ze ongeremd kunnen groei-
en. Daarvoor is het nodig continu de vinger aan de pols 
te houden, de samenwerking te zoeken en na te denken 
over nieuwbouw in de toekomst. Groei is mogelijk van 
de huidige 550 naar duizend medewerkers op het park.

Lees verder op pagina 23
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Op een uitstekend bereikbare locatie in Amsterdam is  
het pand, gelegen aan de Paasheuvelweg 28, duurzaam 
herontwikkeld naar circa 2.925 m² laboratorium- (ML1 en ML2), 
kantoor- en algemene ruimte. Door de grote raampartijen heeft 
het gebouw een strakke en moderne uitstraling en veel daglicht 
zorgt voor een prettige werkomgeving. De ruimtes zijn naar 
wens vrij indeelbaar en te huur vanaf 100 m². Bent u op zoek 
naar een representatieve en centraal gelegen locatie om u te 
vestigen? Bel voor meer informatie 020 6 625 625 of stuur een 
e-mail naar info@caransa.nl.
 
www.caransa.nl

Your place to explore
Transparante, lichte en ruimtelijke 
laboratorium -en kantoorruimte in Amsterdam

50%
verhuurd
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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 © 2017 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 verantwoordelijkheid 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.

Van alle topsectoren in Nederland groeit de sector Life sciences & 
health het sterkste. De toegevoegde waarde in deze sector lag met 
6 miljard in 2016 maar liefst 25 procent hoger dan in 2010. Die 
groei heeft direct zijn weerslag op het vakmagazine BiotechNews 
& Life sciences, zowel qua aantal als inhoud van de publicaties. 
Zo is deze editie omvangrijk geworden en spreekt de positieve 
teneur boekdelen.
 
In deze najaarsuitgave treft u het mooie verhaal van Pharming, CEO 

Sijmen de Vries laat weten dat 2017 het topjaar is in de geschiedenis van het beursgenoteerde 
bedrijf. Het verhaal van Celgene ademt optimisme, ook in missie en visie. En vanuit de Science 
Parken klinken ook niets dan positieve berichten: in het Utrecht Science Park/ Bilthoven is geen 
vierkante meter meer te krijgen, terwijl de Novio Tech Campus in Nijmegen binnen 4 jaar ruim 
50 kennisintensieve organisaties en bijna 1000 arbeidsplaatsen wist te huisvesten. CRO’s als 
SMS-technology en Syncom, maar ook ABN Amro met het cluster Life sciences en Encapson 
met zijn revolutionaire sonos-coat profiteren van deze groei en ontwikkelen zich op hun beurt 
in rap tempo. Toeleveranciers of dienstverleners die zich richten op deze branche, waaronder 
architecten als Wiegerinck, zien eveneens een florissante toekomst tegemoet.

Ook de komende maanden is BiotechNews 
& Life sciences weer aanwezig op vele 
conferenties en evenementen, waaronder 
Pivot Oncology Conference (21 november), 
Dutch Life Sciences (22 november in Oss) 
en op 1 februari 2018 bij Innovation for 
Health in het WTC Rotterdam. Wij hopen u 
daar te ontmoeten!

Drs. Ilse Kuiper
Hoofdredacteur

 In memoriam

Tot ons verdriet is Jan Raaijmakers, boegbeeld van Topsector Life Sciences & Health, 
onlangs overleden. Wij hebben Jan leren kennen als een inspirerende biotech ambassadeur, 
een gerespecteerde bron van kennis en ervaring, een bruggenbouwer, een dwarse denker. 
Maar bovenal als een fijn en wijs mens met het hart op de juiste plek. De vele reacties die 
zijn overlijden losmaakt, laten zien hoe ongelofelijk veel mensen Jan gedurende zijn leven 
heeft weten te raken. We gaan hem missen.

Naast zijn rol als boegbeeld van topsector LSH, was Jan hoogleraar Pharmaceutical Technology 
Assessment aan de Universiteit van Utrecht. Vorig jaar ontving hij voor zijn tomeloze 
maatschappelijke inzet een koninklijke onderscheiding als Officier in de Orde van Oranje-
Nassau.

Jan was een bevlogen voorvechter van innovatie en gezondheid en leverde een onmisbare 
bijdrage aan publiek-private samenwerking in Nederland. Ondanks zijn vorderende ziekte bleef 
Jan zich met een bewonderingswaardige passie inzetten voor de sector. Jan laat een cultuur van 
samenwerking voor gezondheidswinst na, die de vele organisaties in de LSH sector in zijn geest 
zullen voortzetten.

Colofon
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Aan het hoofd van de Healthcare unit van ABN AMRO staan 
directeur Marco van Ooijen en sectorspecialist Anja van Balen. 
Marco is eindverantwoordelijke en onderhoudt contacten met 
de bestuurders van de instellingen. Anja vertaalt wetten, regels 
en ontwikkelingen naar de gevolgen voor de financiering 
van de zorg door met veel betrokken partijen contact te 
onderhouden. Daarnaast zijn er ‘buiten’ 22 accountmanagers 
gespecialiseerd in zorgfinanciering en ‘binnen’ 30 vakkundige 
healthcare medewerkers die zorg dragen voor een efficiënte 
(administratieve) afwikkeling. 

Richard is als senior relatiemanager en als specialist op 
medische technologie onder meer verantwoordelijk voor het 
uitstekende netwerk dat ABN AMRO heeft opgebouwd op de 
Bio Science Parken in Leiden en Amsterdam. 

‘Binnen ABN AMRO beweegt men mee met de markt, 
‘ stelt Richard. ‘En die markt gaat snel. Dus de interne 
ontwikkelingen staan ook niet stil. In april is de bank 

Snelle verandering op markt voor Medische Technologie 
en Healthcare 

De sector Healthcare van ABN AMRO 

heeft de krachten gebundeld. Door 

samenvoeging van het publieke en 

commerciële domein komt de gehele 

zorgmarkt in beeld en worden adviezen, 

netwerken en kruisbestuiving nog 

krachtiger. In een veranderend zorgveld 

verandert de bank mee. Marco van Ooijen 

(directeur Healthcare), Anja van Balen 

(sectorbanker), Pim van Lexmond (Lease 

specialist) en Richard Nieuwenhuizen 

(Senior Relatiemanager) geven hun visie. 

(landelijk) sectoraal gaan werken. Recent is de samenvoeging 
tussen het publieke en commerciële deel van Healthcare 
tot stand gebracht. De omvang van de portefeuille werd 
daarmee veel groter. Ziekenhuizen, verzorgingshuizen, farma, 
medische technologie, groothandels maar ook het verpakking- 
en logistieke bedrijf: de sector wordt nu heel breed getrokken. 
Niet alleen komt dat onze kennis en de breedte van ons 
netwerk ten goede, maar er is ook veel meer sprake van 
kruisbestuivingen en de adviezen worden beter gefundeerd als 
je over branchebrede kennis kan beschikken.’ 

De zorg als markt
De zorg als markt. Het blijft een fenomeen waar we, ondanks 
jaren privatisering, nog aan moeten wennen. Anja van Balen: 
“Zorgfinanciering is commerciële financiering. Het risico in de 
zorg is weliswaar nog steeds lager dan in veel andere sectoren, 
maar ook hier veranderen de tijden.” Dat de samenvoeging 
tussen publiek en commercieel nu een feit is, brengt volgens 
Anja veel voordelen mee, want: de sectoren hebben elkaar 
nodig. ‘Als ABN AMRO zijn we als financier een sparring 
partner in veel overleggen tussen inkopers en leveranciers. We 
volgen al jaren de ins and outs van de extramuralisering van de 
zorg. De ontwikkelingen in e-health. Wij weten waar behoefte 

aan is en spelen in op de trends.’ Anja noemt als voorbeeld dat 
mensen steeds minder naar de kliniek (willen of hoeven te) 
komen. ‘Dat heeft enorme consequenties. Immers, er ontstaat 
een andere vastgoed behoefte, de receptie wordt minder zwaar 
belast, evenals de parkeervoorzieningen, maar de behoefte 
aan e-health en digitale toepassingen neemt juist sterk toe.’ 
Dat betekent volgens Marco ook dat ABN AMRO, met een 
zorgvastgoed portefeuille van ruim €2 miljard, de focus steeds 
meer legt op IT en niet alleen op de stenen.’ 

Er is sprake van vergrijzing en alleen al om dat feit kan de zorg 
gezien worden als een groeimarkt. Echter, de groei is door de 
zorgakkoorden tussen de zorgverzekeraars, de overheid en 
de zorginstellingen de afgelopen jaren teruggedrongen tot 
onder de 2 procent per jaar. Voor 2018 zijn de overheid en de 
ziekenhuizen in een hoofdlijnenakkoord overeengekomen om 
de groei te maximeren tot 1,6 procent, wat in lijn is met de 
verwachte groei van de economie. Marco: ‘De zeer beperkte 
groei of zelfs gelijkblijvende omzet in combinatie met 
kostenstijgingen (onder andere als gevolg van de nieuwe cao’s) 
betekent dat ziekenhuizen de zorg anders zullen moeten gaan 
organiseren. Het wordt efficiënter.’ Dat merkt Marco vanuit 
diverse hoeken, immers, hij is ook voorzitter van de Raad van 

Lease krijgt een steeds  
grotere plek
Leasespecialist Pim van Lexmond, sinds 2008 bij ABN 
AMRO Lease, ziet de fusie tussen de sector publiek 
en commercieel als een uitdaging. Een uitdaging met 
een enorme leasepotentie. ‘Alle apparatuur dat in een 
lab wordt gebruikt robotisering, microscopen, de ict 
infrastruuctuur, in principe alles waar een stekker in-
gaat, komt in aanmerking voor lease. Het is financieel 
en fiscaal interessant om roerende zaken zoveel moge-
lijk in een lease overeenkomst onder te brengen. In het 
verleden was er veel onbekendheid met lease, vooral in 
de zorg. Men had een vooroordeel: leasen is duur. Dat 
vooroordeel is gelukkig verleden tijd. Met het veran-
deren van de aard van de financiering van organisaties 
veranderen ook de parameters waarop de leasemaat-
schappij de financiële soliditeit bepaalt. Lease krijgt een 
steeds grotere plek, en ook de impact van grote inves-
teringen in ICT laat zich voelen. Deze wil men steeds 
vaker off balance houden. Dit is van invloed op de wijze 
waarop zowel de bank als de leasemaatschappij de ra-
tio’s vaststellen en berekenen Ook voor ons werk aan de 
winkel dus. Wij zullen onze parameters moeten aanpas-
sen aan de veranderende omstandigheden, zeker nu de 
samenvoeging tussen publiek en commercieel een feit 
is.’

V.l.n.r. Pim van Lexmond, Marco van Ooijen, Anja van Balen en Richard Nieuwenhuizen.
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Commissarissen van het Health Innovation Fund en ziet dat 
veel ziekenhuizen momenteel worden doorontwikkeld. Het is 
een stroom van opportunities die hier dagelijks voorbij komen. 
Grosso modo draait het om terugdringen van de zorgkosten. 
Efficiencyslagen spelen hierin een belangrijke rol.’

De zeer beperkte groei of zelfs 
gelijkblijvende omzet in combinatie 
met kostenstijgingen betekent dat 

ziekenhuizen de zorg anders zullen 
moeten gaan organiseren. 

Het wordt efficiënter.

Wie nu bij de bank aanklopt of het nu een gevestigde instelling 
is of een biotech startup, is volgens Marco en Anja zeker 
welkom. Maar het is belangrijker dan ooit om dat met een 
goed businessplan te doen. “De meeste instellingen gaan in 
hun businessplannen nog steeds uit van groei. Maar die groei 
is niet meer vanzelfsprekend. Een plan moet ook zonder groei 
realistisch zijn. Er moet dus een scenario zijn dat uitgaat van 
nul procent. Financieringsruimte moet niet meer uit groei 
alleen komen, maar juist uit efficiencyverbetering.”

Marco heeft tot slot een belangrijk advies. “Ga altijd in een 
vroeg stadium met de bank in gesprek. Het kan gebeuren dat 
investeringsbeslissingen aangepast moeten worden om aan 
de financiële normen van de bank te voldoen. We willen ook 
veel meer weten. Wat is de doelgroep, hoe ontwikkelt deze 
zich, krijg je de ruimte van de zorginkoper, hoeveel ruimte heb 
je voor groei en wie zijn de concurrenten? Het zijn allemaal 
consequenties van de marktwerking in de zorg."

De trends
E-HEALTH
Een deel van de zorg voor en na de daadwerkelijke behan-
deling, zal buiten het ziekenhuis plaatsvinden. Enerzijds 
door andere zorgverleners anderzijds door de patiënt zelf 
met behulp van e-health toepassingen. Dit heeft diverse 
voordelen. De patiënt kan ook vanuit huis vragen aan de 
medisch specialist of de verzorgen stellen; en door e-health 
toepassingen is er meer inzicht in de gezondheid van de 
patiënt, zowel bij de patiënt als bij de zorgverleners. Thera-
pie- of medicatietrouw is een belangrijke potentiële verbe-
tering door zorg op afstand. Zij kan resulteren in een grote 
verbetering van de gezondheid.

Strategische allianties
Goede samenwerking in de regio wordt steeds belangrijker. 
Niet alleen om als instelling goed op de ingreep zelf te kun-
nen focussen, maar ook om de voor- en nazorg door andere 
partijen te kunnen laten leveren. Het netwerk wordt steeds 
belangrijker; zowel de relatie met andere zorgverleners als 
die met andere vakgroepen.

Vormgeven aan duurzaamheid 
In de zorg ligt de focus op de mens en niet op de middelen. 
Daarmee is grondstoffenduurzaamheid een gebied dat tot 
nu toe minder aandacht kreeg. Ook de zorg zal zich steeds 
meer focussen op vermindering van het gebruik van grond-
stoffen en daarop afgerekend worden. Dat kan op diverse 
manieren. Denk aan een andere manier van het omgaan 
met voeding of aan het gebruik van apparatuur in deeltijd.

Hercules Pharmaceuticals, een spin-off van Boston University en gevestigd op het Leiden 

Bioscience Park, richt zich met veel succes op nieuwe kankerbehandelingen in de -veelbelovende- 

immuno-oncologie. ‘We richten ons in eerste instantie op de tumortypes waar IDO inhibitors 

minder succesvol zijn, zoals borstkanker en hersentumoren,’ aldus CEO Bart Wuurman die recent 

nog € 300.000 ontving uit handen van investeringsfonds UNIIQ voor de verdere ontwikkeling van 

een medicijn om het immuunsysteem beter te laten functioneren tegen kanker.

Hercules Pharmaceuticals Focus op nieuwe 
kankerbehandelingen in de immunologie

Hercules Pharmaceuticals staat niet alleen op hoogstaand 
R&D niveau waarbij het zich richt op een veelbelovende 
markt, maar is eveneens gewild bij investeerders. Zo ontving 
Hercules, na een Eurostars subsidie van € 3,5 miljoen voor 
triple-negatieve borstkanker, recent drie ton van UNIIQ. ‘In 
veel gevallen is er bij patiënten met kanker sprake van een 
onderdrukking van het immuunsysteem. Hierdoor is het eigen 
lichaam niet goed in staat om tumorcellen als schadelijk 
te herkennen en op eigen kracht te vernietigen,’ legt Bart 
Wuurman uit. ‘Hercules Pharmaceuticals werkt aan een 
medicijn (het gepatenteerde HP163) dat het lichaam beter 
in staat stelt om de groei en uitzaaiing van verschillende 
vormen van kanker te verminderen. Hierbij wordt de Aryl 
hydrocarbon receptor in het lichaam geremd die in een aantal 
kankers een hoge expressie kent en het immuunsysteem van 
kankerpatiënten onderdrukt. Verschillende andere medicijnen 
met deze zogeheten immuun-bevorderende werking kenden 
de afgelopen jaren een sterke ontwikkeling onder de naam 
‘checkpoint inhibitors’. Inmiddels zijn een aantal van deze 
medicijnen geïntroduceerd, bijvoorbeeld voor de behandeling 
van huid- en longkanker.’

IDO Inhibitors
Als Bart wat dieper op de materie ingaat, blijkt Hercules in 
eerste instantie de groep tumoren voor oog te hebben waar IDO 
Inhibitors minder succesvol zijn. ‘IDO staat voor Indolamine-
dioxygenase. IDO is een enzym dat tryptofaan, een essentieel 
aminozuur voor de opbouw en deling van cellen, afbreekt. 
Bij deze afbraak ontstaat kynurenine, dat de eigenschap heeft 
om afweercellen te remmen in hun immuunreactie. Een IDO 
inhibitor blokkeert de werking van IDO met een specifieke 
remmer. Het is een veelbelovende vorm van immunotherapie 
die echter niet effectief is bij alle kankersoorten. Hoewel onze 
benadering naar verwachting over het algemeen effectiever 
zal zijn dan IDO inhibitors, richten we ons als Hercules 
Pharmaceuticals in eerste instantie op de groep tumoren waar 

IDO inhibitors minder succesvol zijn.’ 

‘In de komende periode zal Hercules Pharmaceuticals de 
investering van UNIIQ gebruiken voor verdere onderzoeken 
en tests met het eigen medicijn alleen en in combinatie met 
bestaande therapieën. Het is de verwachting dat het medicijn 
dat Hercules Pharmaceuticals ontwikkelt met name in 
combinatie met andere immunotherapieën, conventionele 
chemotherapie en kanker vaccins gebruikt kan worden,’ 
besluit Bart die zijn sporen ook verdiende door eerdere 
successen van drie biotechbedrijven: Lanthio Pharma en AM-
Pharma in Nederland en Antisoma in de UK.

Voor meer informatie: www.hercules-pharma.nl

Hercules Pharmaceuticals is opgericht door Boston 
University en DDF Ventures en maakt gebruik van de 
kennis en expertise van uitvinder en CSO prof. David 
Sherr (Boston University). David is een key opinion 
leader die sinds 15 jaar werkt aan AhR. Het bedrijf 
wordt geleid door CEO Bart Wuurman. 
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Associate partner Tom Vlemingh begint zijn verhaal door te 
vertellen dat zij als architecten niet verantwoordelijk zijn voor 
het meest wezenlijke gedeelte van een lab. ‘Het zijn hoog-
staande technische gebouwen waarvan wij alleen het bouw-
kundige traject voor onze rekening nemen. Maar daarin ligt 
juist ook een grote uitdaging. Om de mensen die er gebruik 
van maken ondanks alle techniek toch het gevoel te geven dat 
ze er prettig kunnen werken.’ Met dit in het achterhoofd heeft 
Wiegerinck voor de verschillende labgeneraties omgevingen 
ontworpen die het beste aansluiten op hun wensen. In de tijd-
lijn is heel duidelijk zichtbaar dat ook in een lab de nadruk 
steeds meer komt te liggen op ontmoeting, vrijheid en kwa-
liteit van werk. 

Lineair lab
Het beste voorbeeld van het traditionele lab is het lineaire 
lab. Dit ontwierp Wiegerinck bijvoorbeeld voor KU Leuven, 
het O&N5. Heel herkenbaar hierbij is volgens Vlemingh 
de traditionele opbouw waarbij de labzone gesplitst is van 
de kantoren door een gang. ‘Die gang vormt de overgang 
tussen de kantoren aan de ene kant en de labruimte aan de 
andere kant. Een super functioneel geheel waarbij het heel 
gemakkelijk is het lab te verkleinen of te vergroten. Dit kan 
simpelweg door een wandje te plaatsen of te verwijderen. 

Van lineair lab naar all round lab
Wiegerinck Architecten ontwerpt met generaties mee

Wat vragen ‘digital natives’ van labruimte? 

En wat brengt de toekomst als het gaat 

om robotisering? Het zijn vragen waar de 

architecten van Wiegerinck Architectuur 

en Stedenbouw zich al heel lang over bui-

gen. De labruimtes die zij ontwerpen zijn 

zo opgebouwd dat ze klaar zijn voor een 

tijd waarin flexibiliteit en effectiviteit tot de 

belangrijkste pijlers zijn verheven.

Alle functies sluiten daar gemakkelijk op aan, want deze zijn 
duidelijk gebundeld aan één zijde van de gang.’ Uitbreiden 
kan door op de ene laag een volgende laag te zetten en zelfs 
de trappenhuizen buiten deze zones te houden, zodat de ruimte 
voor het lab en de kantoren optimaal gescheiden blijft. ‘Dat is 
heel goed zichtbaar op de plattegrond van de Universiteit van 
Leuven. Daar hebben we de trappenhuizen aan de zijkant van 
het gebouw geplaatst.’ Een ontwerp dat volgens Vlemingh het 
beste te vergelijken is met generatie X. Een generatie waarin 
de gezagsverhoudingen duidelijk zijn en zelfredzaamheid 
belangrijk.

Compact Core Lab
Een stap verder in de tijd gaan de architecten met het Compact 
Core Lab dat beter aansluit op de wensen van generatie Y, de 
millenials. Een groep professionals die volgens Vlemingh 
minder statusgevoelig is, innovatief en gewend is om via 
sociale media te netwerken. ‘Zij zoeken al veel meer dan de 
vorige generatie de verbinding en willen elkaar ook graag 
op het werk treffen. Daarom is de aanwezigheid van een 
gemeenschappelijke ruimte bij het lab voor hen een belangrijke 

pré.’ Een goed voorbeeld hiervan is het lab dat Wiegerinck 
Stedebouw ontwierp voor de Agrofood & Technology Group 
van de Universiteit in Wageningen. Direct zichtbaar op de 
plattegrond is dat de laboratoria en de kantoren rondom een 
centrale kern zijn gegroepeerd. ‘De zonering loopt hierbij al 
meer door elkaar heen. De gezamenlijke ruimte die we hebben 
gecreëerd bij het lab voor de Agrofood & Technology Group 
loopt langs drie verdiepingen heen, waardoor de verschillende 
disciplines op die manier toch met elkaar in contact staan. Het 
gebouw heet dan ook Helix naar de spiraalachtige beweging 
die je ook wel bij een wenteltrap ziet. In dat ene gebouw zitten 
nu negen verschillende vakgroepen die eerst in een aantal 
verschillende gebouwen zaten.’ Het voordeel van de opzet rond 
een centrale open kern is volgens Vlemingh dat de werksfeer 
prettiger is en dat het gemakkelijker is informatie met elkaar te 
delen. ‘Het nadeel is dat deze opzet minder flexibel is, omdat 
de labruimtes in de binnenste schil vastliggen en de kantoren 
in de buitenste schil ook.’

Third Space Lab
Een stap verder volgens Vlemingh is om het gebouw rondom 

De open ruimte over verschillende verdiepingen bij het Helix gebouw in Wageningen.De binnenruimte bij het Third Space Lab Plus Ultra in Wageningen.

Plattegrond van het lineaire lab
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Maquette van het Compact Core Lab in Wageningen waarbij in de kern alle faciliteiten zitten en aan 

de voorkant over verschillende verdiepingen een open ruimte is gecreëerd.

Plattegrond van Allround Lab van mogelijke lablandschap met kantoorruimte aan de zijkant. 

Buitenaanzicht van Plus Ultra in Wageningen.

Buitenaanzicht van O&N5 in Leuven

de derde ruimte te ontwerpen. De uitdaging daarbij is om het 
gebouw zo in te richten dat dit toch flexibel in het gebruik 
blijft. Kijkend naar generatie Z, de zogenaamde ‘digital 
natives’ ofwel de kinderen van nu, is de verwachting dat 
zij steeds meer de samenwerking gaan zoeken, volgens 
Vlemingh. Hun ideeën delen bij een kopje koffie en zo tot 
nieuwe innovatiecycli komen. ‘Bij dat interdisciplinaire 
werken horen termen als innovatie, flexibiliteit, een hoge 
‘throughput’ en natuurlijk veiligheid. Dat alles willen ze het 
liefst bereiken met zo min mogelijk kosten, ruimte, tijd en 
natuurlijk ‘equipment’.’ Ook van dit lab heeft Wiegerinck 
Stedebouw er al één gebouwd op de campus van de Universiteit 
Wageningen, namelijk Plus Ultra. ‘De plattegrond van dit lab 
is misschien wel vergelijkbaar met die van het Compact Core 
Lab. Het grote verschil is dat er in plaats van een open ruimte 

in het midden een kern met op de hoekpunten faciliteiten in de 
vorm van meetingrooms zijn gecreëerd. Van dit gebouw wordt 
vooral veel gebruik gemaakt door startups. Voor hen is contact 
met generatiegenoten van groot belang. Het andere voordeel 
van dit lab is dat het heel flexibel is, omdat de technische 
installatie volgens het ringprincipe goed aansluit op de ligging 
van de labruimtes.’

All round lab
De trend voor de toekomst is volgens de architect echter 
om nog een stukje verder te gaan in het vermengen van 
kantoren, ontmoeten en labruimte. ‘Labs worden steeds 
dynamischer, flexibeler en opener. Ook zien we dat de 
werkplekken een goede balans moeten bieden tussen rustig 
werken en samenwerken en het leggen van contact en afstand 

nemen. Voor dit toekomstige lab is het belangrijk een extra 
apparatenzone in te voegen tussen de gang en de labzone.’ 
Daarmee lijkt de plattegrond van dit lab tot op zekere hoogte 
op die van het lineaire lab. Extra is de gezamenlijke ruimte die 
aan de zijkant is geplaatst. Deze biedt flexibele kantoorruimte 
en verschillende ontmoetingsplekken in één. ‘In dit voorbeeld 
is het lab als een machine die continu verandert. Dit biedt 
vrijheid en flexibiliteit. De utilities ranch is hierbij eventueel 
te plaatsen naast het gebouw en in te schieten waar nodig.’

Wat de toekomst zal brengen is volgens Vlemingh moeilijk te 
voorspellen. Krijgen we een tijdperk waarin robotics belangrijk 
zal zijn? Wat sluit het beste aan bij generatie R? ‘Er zijn nu al 
voorbeelden van compleet geautomatiseerde labs waarin geen 
mensen meer werken. Vooral als het gaat om de behandeling 
van gevaarlijke virussen. Hoe gaat de mens zich met andere 
woorden verhouden tot robotics? Er zal uiteindelijk een heel 
nieuw soort lab ontstaan en dat zal hoogst waarschijnlijk een 
doorzetting van de trends zijn die we ook al bij het all round 
lab zien. Nee, dat hebben we nog nergens gebouwd, maar er 
zijn al wel gesprekken met geïnteresseerde opdrachtgevers om 
dit in de toekomst te gaan doen.’
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Wie is Philine van den Tol?
CEO Philine van den Tol start haar loopbaan in 1993 
als fysiotherapeut in het Leids Universitair Medisch 
Centrum. Haar interesse in klinisch wetenschappelijk 
onderzoek en oncologie leidt in 1997 tot een job 
change: zij gaat werken bij het Integraal Kankercentrum 
Nederland waar ze onder meer verantwoordelijk is voor 
de projectorganisatie en het datamanagement van tal 
van klinische oncologie studies. Elf jaar later wordt ze 
study manager bij de BOOG, de borstkankeronderzoek 
groep. In 2012 komt Philine 
als Director Operations naar 
SMS-oncology, en wordt een 
jaar later Chief Operating 
Officer. Haar gevoel voor 
ondernemerschap tegelijk 
met haar sterke streven 
naar excelleren en focus op 
klanttevredenheid leidt in 
2016 naar een promotie tot 
CEO.

“Voor het beursgenoteerde biotech bedrijf Prima BioMed 
onderzoeken we de werking van standaard behandeling 
paclitaxel (Taxol) in combinatie met het experimentele 
medicijn IMP321 (eftilagimod alpha), een first-in-class 
antigen presenterende cel activator gebaseerd op het 
immuun checkpoint eiwit LAG-3. In deze interessante 
fase 2b studie (AIPAC) werken we nauw samen met de 
klant om de effectiviteit van deze combinatie in uitgezaaid 
mammacarcinoom te onderzoeken in gerenommeerde 
ziekenhuizen in onder andere Nederland, België, 
Verenigd Koninkrijk, Hongarije en Polen.”

“Cantargia, een beursgenoteerd Zweeds biotech bedrijf, 
heeft een antilichaam (CAN04) ontwikkeld dat het 
immuunsysteem activeert en signalen blokkeert die 
leiden tot tumor groei. SMS-oncology ondersteunt 
Cantargia bij het uitvoeren van de fase 1/2 studie 
(CANFOUR) met als doel de veiligheid en effectiviteit 
van het immuno-oncologische geneesmiddel te testen. Dit 
wordt in samenwerking gedaan met hoog aangeschreven 
ziekenhuizen in Denemarken, Noorwegen, België en 
Nederland.”

SMS-oncology groeit. Vijf jaar geleden 

telde de full-service Contract Research 

Organization (CRO) gespecialiseerd in 

oncologie nog 16 medewerkers, nu bijna 

60. Dat leidde dit jaar tot de verhuizing 

naar een groter pand op Schiphol. De 

ambitie van SMS-oncology blijft echter 

ongewijzigd, zoals CEO Philine van den 

Tol vertelt: ‘Het uitblinken in ons vakgebied 

door het bieden van in-depth oncology 

drug development know-how en support 

bij de uitvoering van klinische trials, met 

het doel van onze klanten continue in het 

vizier: het succesvol naar de markt brengen 

van innovatieve kankergeneesmiddelen.’

SMS-oncology
Oncology trials require oncology experts

Binnen SMS-oncology is een schat aan expertise en 
kennis aanwezig over klinisch onderzoek van innovatieve 
kankergeneesmiddelen. Sinds de oprichting werkte de 
Amsterdamse CRO voor meer dan 80 internationale klanten: 
van kleine biotech tot Big Pharma. ‘Als full-service CRO 
werken we in alle trialfases en zijn gespecialiseerd in de 
complexe oncologie vroege fase, immuno-oncologie en 
pediatrische oncologie trials. Gaat het bij fase 1 (vaak) om 
de eerste toediening bij de mens, het vinden van de optimale 
dosering en de veiligheid van het geneesmiddel; bij fase 2 ligt 
de focus op het onderzoeken of het geneesmiddel inderdaad 
effectief is bij de bedoelde indicatie. ‘Hierbij werken we 
samen met de meest vooraanstaande en gespecialiseerde 
ziekenhuizen en artsen in hun vakgebied die met hun 
specifieke expertise de ontwikkeling van het nieuwe product 
naar een hoger niveau kunnen tillen.’

‘De uitvoering van oncologie trials is complex en uitdagend. 
Dat heeft te maken met de impact van het geneesmiddel 
en de ernst van de ziekte, de veelal uitbehandelde 
patiëntenpopulatie, de snelle ontwikkelingen in de markt, en 
het hoge risico op ernstige bijwerkingen, laatstgenoemde ook 
wel Serious Adverse Events genoemd. Een succesvolle opzet 

en uitvoering van klinische oncologie trials vereist een team 
van zeer gespecialiseerde en toegewijde collega’s en eigen 
artsen, en is tevens de reden dat ons bedrijf bewust werkt 
met een high performance cultuur. ‘Wij selecteren enkel de 
toppers in ons vakgebied waarbij oncologie kennis, passie 
en een goede set van skills zwaar wegen. Daarnaast worden 
onze werknemers een scala aan training en persoonlijke 
ontwikkelingsmogelijkheden geboden, wat heeft geleid 
tot een zeer laag personeelsverloop; viermaal lager dan we 
normaal zien in deze industrie.’

Wereldwijd
SMS-oncology werkt voor internationale farmaceutische en 
biotech bedrijven en werkt wereldwijd samen met honderden 
verschillende gerenommeerde ziekenhuizen. Het internationale 
draagvlak dat je zo creëert is voor het uiteindelijk naar de markt 
brengen van het nieuwe geneesmiddel erg belangrijk. Enerzijds 
om voldoende patiënten te kunnen laten participeren – niet 
alle indicaties komen evenveel voor – anderzijds om mondiale 
bekendheid van het geneesmiddel te creëren. We benadrukken 
daarbij het belang om bij de opzet van een trial een benadering 
te vinden die zowel vanuit de klant als vanuit de ziekenhuizen 
en patiënten gedragen kan worden. Door het inzetten van onze 
ervaren professionals met een oplossingsgerichte, can-do 
attitude minimaliseren we voor de ziekenhuizen bijvoorbeeld 
de bureaucratie die met trials gepaard gaat. Ook zijn er speciale 
tools Daarnaast implementeren we verscheidene strategiën 
en maken gebruik van bepaalde tools om de recruitment van 
patiënten te stimuleren. We geloven dat goede relaties en 
open communicatie hierbij van essentieel belang is om de 
recruitment te versnellen.

Full-service CRO: twee klanten uitgelicht

”Turning complex clinical data into 
meaningful insights”

4D service, belangrijk voor 
het succes van innovatieve 
kankergeneesmiddelen
‘De ontwikkelingen en inzichten binnen de kankergeneeskunde 
zijn complex en gaan razendsnel. Beschikking hebben over 
betekenisvolle informatie op dit gebied, gerelateerd aan 
de ontwikkeling van het eigen geneesmiddel, is ontzettend 
belangrijk. SMS-oncology heeft daarom de 4D service 
geïmplementeerd in haar gehele bedrijfsvoering. Tijdens 
klinisch onderzoek met het geneesmiddel (oftewel Drug) 
wordt enorm veel Data verzameld dat terecht komt in het 
Dossier van de experimentele middelen. SMS-oncology richt 
zich dan vooral op wat de klant met deze informatie kan om 
het geneesmiddel succesvol door te ontwikkelen en naar de 
markt te brengen: we versterken het Drug-Data-Dossier traject 
door het geven van richting; Direction. Hoe we dit doen? Met 
behulp van onze expertise van alle facetten van oncologie 
medicijnontwikkeling en klinische trials, kunnen we bij SMS-
oncology elk individueel datapunt in context plaatsen om onze 
klanten volledige inzichtelijke, geïnterpreteerde informatie te 
geven. Er wordt meegedacht in een breed perspectief - zowel 
op studie niveau, als met het oog op de bedrijfsstrategie van de 
klant en de competitie en marktontwikkelingen waar zij mee te 
maken hebben - om de meeste potentie uit een geneesmiddel te 
halen. Vragen die aan bod kunnen komen zijn: Is in Amerika of 
elders een vergelijkbaar geneesmiddel in ontwikkeling, en hoe 
beïnvloed dit de klant in hun strategie of studie design? Hoe 
verhoudt het geneesmiddel zich tot de standaardbehandeling, 
en wat betekent dit voor de patiëntenpopulatie en risico's en/
of kansen voor de uitvoering van de studie in bepaalde landen 
of ziekenhuizen? Hoe kunnen we proactief de klant supporten 
met het oog op nieuwe regelgeving of verwachte goedkeuring 
van medicijnen van de concurrentie? Voor de klant zijn deze 
inzichten cruciaal bij het nemen van beslissingen en in de 
communicatie met de board van het bedrijf, investeerders 
of andere belangenpartijen. Op deze manier begeleiden 
we innovatieve, veelbelovende drugs tot de uiteindelijke 
goedkeuring bij FDA of EMA.’
Meer informatie: www.sms-oncology.com
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Vivenics
Het Osse bedrijf Vivenics had zich eigenlijk in 2012 al gevestigd op het Pivot Park, maar heeft dit in 2015 verlaten vanwege 
tegenvallende bedrijfsresultaten. Door de focus van het leveren van softwarediensten te verleggen naar consultancy en 
softwarematige nicheproducten voor in de sector life sciences is er weer een gezonde basis ontstaan. Daarom heeft het 
bedrijf zich aan het begin van 2017 opnieuw op het Pivot Park gevestigd. Belangrijke diensten die het bedrijf nu levert 
zijn gebaseerd op voormalige Organon/MSD-software voor in vivo studies en een datamanagementsysteem voor in het 
lab. Daarnaast projectleiding, consultancy en software-oplossingen op het gebied van data integriteit, data security en data 
privacy. Kijk voor meer informatie op www.vivenics.com.

Vivenics
Van duizendpoot naar specialist

Jarenlang lag de primaire focus van 

Vivenics op het Pivot Park op een eigen 

applicatiecentrum voor het leveren van 

softwarediensten aan bedrijven op het 

sciencepark. Consultancyprojecten 

voor grotere bedrijven als DSM deden 

ze ‘erbij’, terwijl daar achteraf juist hun 

kracht lag. Daarom heeft oprichter Petrik 

Cuijpers besloten zich voortaan primair 

op het implementeren van software te 

richten. Daarvoor beschikt Vivenics over 

een systeem voor in vivo studies uit een 

erfenis van Organon/MSD en zijn er ook 

contacten met Dotmatics uit Engeland 

om een datamanagementsysteem te 

leveren dat kan concurreren met Spotfire. 

Zijn kantoor zit direct naast het kantoor waar hij in 2012 met 
Vivenics begon op het Pivot Park. Een tijd waar de ondernemer 
met enige weemoed op terugkrijgt. Vol enthousiasme stortte 
Vivenics zich toen als IT-specialist op een veelheid van 
diensten waaronder het leveren van softwarediensten en het 
verzorgen van de netwerkaansluitingen van alle bedrijven op 
het Pivot Park. ‘Daardoor maakten we een hele goede start 
en groeiden we al snel uit tot een bedrijf met zeven mensen.’ 
Wat de techneuten onvoldoende hadden voorzien was dat 
het erg veel tijd vergde het applicatiecentrum op te richten 
dat fungeerde als een soort lokale i-cloud op het park. ‘We 
probeerden veel te veel alles te doen, terwijl we ons toen al 
hadden moeten specialiseren.’

Technisch succesvol
Na enkele jaren bleek het datacentrum prima te werken en was 
het een technisch succesvol project, maar een aantal bedrijven 
die initieel hadden toegezegd de diensten af te nemen zetten 
dit nog niet om in een contract. ‘We moesten veel tijd in de 
onrendabele diensten steken, waardoor we niet toekwamen 
aan de meer winstgevende consultancyprojecten. De situatie 
liep uiteindelijk zo uit de hand dat we in het najaar van 2015 
van het Pivot Park zijn vertrokken en de applicatiesupport 
bij andere partners hebben ondergebracht. Belangrijk detail: 

Onze klanten hebben van die overgang niets gemerkt, alleen 
een nieuw contract afgesloten met een andere serviceprovider.’

Op dat moment bleven er voor de bevlogen oprichter alleen 
nog de consultancyprojecten over. Een belangrijke klant vanaf 
het begin was MSD waardoor hij al die tijd gewoon door kon 
blijven werken in zijn eigen vakgebied. ‘Maar dan met als 
basis het thuiskantoor. Al snel kreeg ik er extra projecten bij 
en kon ik opnieuw mensen aannemen en inmiddels werken 
we alweer met een team van ongeveer zeven mensen binnen 
Vivenics. Daardoor konden we begin dit jaar terugkeren op het 
Pivot Park en zijn we alleen maar blijven bouwen en groeien. 
Met als grote verschil dat het fundament nu veel steviger is.’

Software MSD
Een belangrijke asset die Vivenics meekreeg op het Pivot 
Park is oude software van Organon/MSD voor in het lab. ‘Zo 
hebben we de rechten om de software voor in vivo studies te 
exploiteren. Het gaat om wetenschappelijke software voor in 
het lab. Deze installeren we bij de klanten op het Pivot Park 
en daarbuiten. Dat is ook iets wat er is veranderd. Richtten 
we ons in het verleden primair op iedereen op het life science 
park, nu kijken we primair daarbuiten. Zo hebben we voor 
de software in het lab ook al contact met geïnteresseerde 

bedrijven in Amsterdam en Zwitserland.’ 

Bijzonder van deze nieuwe dienst is dat deze specifieke 
software van Organon/MSD een speciale plek inneemt. ‘Er 
bestaat niet veel software voor de ondersteuning van in vivo 
studies en deze werkt in veel opzichten slimmer en beter. De 
software werkt veel flexibeler, en een groot voordeel is dat 
de lab medewerkers zelf binnen het uur een nieuwe studie 
kunnen invoeren, terwijl daar bij concurrerende producten 
vaak een dure externe template developer tien keer zo veel tijd 
voor nodig heeft. Veel basisgegevens zoals eigenschappen van 
proefdieren hoeven slechts één keer te worden ingevoerd, en 
kunnen voor alle volgende studies worden hergebruikt. Vooral 
mensen die vroeger bij Organon hebben gewerkt zullen deze 
software kennen.’

Pilot
Wanneer de eerste pilot van het systeem succesvol is, zal 
Vivenics meer promotie gaan maken voor het systeem. ‘Het 
opzetten van een commercieel succesvolle pilot is eigenlijk de 
enige hobbel die we nog moeten nemen, maar het is software 
die in de praktijk al heeft bewezen te werken, dus daar ben 
ik niet bang voor. Belangrijk voor partijen die besluiten met 
ons in zee te gaan is dat ze weten met wie ze samenwerken en 
dat wij de ondersteuning kunnen bieden die ze nodig hebben. 
We hebben alle kennis over deze specifieke software en de 
wetenschappelijke toepassing in huis. Bovendien zijn we 
mensen aan het opleiden zodat we verder kunnen opschalen.’

Een ander niche-product dat Vivenics gaat aanbieden naast de 
in vivo-software is een bestaande datamanagementoplossing 
voor Research & Development in de sector life sciences. 
Volgens Cuijpers een modulair systeem met onder andere 
een module die met het huidige veel gebruikte Spotfire kan 
concurreren. Het biedt dezelfde faciliteiten voor een fractie 
van de kosten. ‘We werken aan een partnerovereenkomst 
zodat we dit systeem vanaf eind 2017 in Nederland kunnen 
implementeren. Daarnaast hebben we nog drie tot vier 
softwareproducten in de pijplijn, deels gebaseerd op Organon/
MSD-software, maar eerst willen we de twee genoemde 
softwaresystemen goed neerzetten.’ Pratend over alle 
toekomstmogelijkheden vertelt Cuijpers dat hij nu nog een 
groot deel van de tijd bij een grote farmaceut is ingehuurd 
als projectleider Data Integriteit. Een deel van de andere 
Vivenicsmedewerkers zijn ook als consultant ingezet op het 
gebied van Data Integriteit. Daardoor hebben zij samen veel 
kennis en deskundigheid in huis en heeft hij ideeën genoeg 
voor nieuwe diensten. ‘Wij merken bijvoorbeeld ook dat er veel 
tijd gaat zitten in ‘audit trail reviews’ ofwel het controleren in 
een systeem op mogelijk frauduleuze handelingen. Wanneer 
dat geavanceerder ondersteund zou kunnen worden door 
een programma zou dat enorm veel kwaliteit en tijdwinst 
opleveren. Hiervoor zouden we binnen een half jaar een 
nieuwe niche-oplossing kunnen opleveren.’
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Servicepunten van DHL nu ook postpunten voor Sandd

De ServicePoints van DHL gaan ook fungeren als 
Postpunt voor Sandd. Daarmee kunnen consumenten nu 
ook brieven versturen via deze winkels. Het postbedrijf 
Sandd introduceert daartoe een eigen postzegel, die 
met 60 cent bovendien aanzienlijk goedkoper is dan de 
huidige gangbare zegels van 78 cent. De eerste honderd 
servicepunten van DHL zijn inmiddels uitgerust als 
postpunt. 

Met de introductie van de Sandd-zegel krijgt de consument 
voor het eerst een alternatief voor het verzenden van brieven 
naar huisadressen. Sandd heeft daartoe een netwerk voor het 
aan-huis-bezorgen met een landelijke dekking, dat tot op 
heden met name werd gebruikt voor zakelijke poststukken, 
maar nu ook voor de individuele consument beschikbaar komt. 
De landelijke dekking aan de verzendkant wordt gerealiseerd 
door de servicepunten van DHL te gebruiken als afgiftepunt 
en tevens verkooppunt voor zegels. 

Groeiend aantal services op groeiend aantal servicepunten
De komende tijd zullen zoveel mogelijk van het naar 2000 
groeiende aantal DHL ServicePoints worden aangesloten op 

het Sandd-netwerk. Servicepunten voorzien in 
de duidelijke behoefte van de consument om 
online bestelde producten op een zelf gekozen 
moment af te kunnen halen. Verder dienen 
de punten voor het afgeven en verzenden van 
pakketten, zowel voor de consument als voor 
zakelijke klanten, bijvoorbeeld de kleinere 
webshop.

The Hague Tech

De Haagse Tech community The Hague 
Tech heeft een samenwerkingsovereenkomst 
getekend met The Vault, een Tech 
community in San Francisco. Beide partijen 
committeren zich aan de doelstelling om in 
2018 drie veelbelovende startups met 
internationale ambities uit te wisselen.

“Met deze samenwerking willen we de 
netwerken tussen beide steden verbinden”, 
aldus Brian Gharibaan, medeoprichter van 
The Hague Tech. “Leden van onze 
communities kunnen vanaf nu gebruik maken 
van de co-working- en evenementruimtes in 
beide steden. Daarnaast gaan we gezamenlijk 
opleidingsprogramma’s aanbieden voor 
investeerders, corporate teams, overheden en 
startups. Ook willen onze Nederlandse leden 
toegang bieden tot investeerdersnetwerken in 
Silicon Valley”.

Bij de ondertekening was Haagse Wethouder 
Saskia Bruines (Kenniseconomie, 
Internationaal, Jeugd en Onderwijs) aanwezig, 
die namens de Gemeente Den Haag de 
samenwerking en het internationale 
uitwisselingsprogramma van harte toejuicht. 
“Den Haag heeft als internationale stad van 
vrede en recht baat bij internationale 
samenwerkingsverbanden, die kunnen 
bijdragen aan kansrijke proposities op het 
gebied van vrede en technologie. 
Veelbelovende start ups en scale ups kunnen 
hierbij een belangrijke rol spelen. Dit past in 
de ontwikkeling dat onze stad steeds meer een 
vestigingsplaats wordt voor jonge, innovatieve 
technologiebedrijven”.

www.thehaguetech.nl
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RECTIFICATIE

In de editie van november 2017 van Biotech 
NEWS en Life Sciences en op onze website is een 
artikel gepubliceerd over Pharming Group N.V.. 
Dat artikel bevatte onder andere uitingen over het 
geneesmiddel Ruconest.
 
De Codecommissie van de Stichting Code 
Geneesmiddelenreclame heeft in een uitspraak 
van 26 maart 2018 (K18.001) geoordeeld dat die 
uitingen zijn aan te merken als reclame voor 
Ruconest en dat daarmee het verbod op 
publieksreclame voor geneesmiddelen die 
uitsluitend op recept verkrijgbaar zijn is 
overtreden.
 
Verder oordeelt de Codecommissie de uitingen in 
strijd met de Gedragscode Geneesmiddelen-
reclame, onder meer omdat de mededelingen 
over de preventieve werking niet in overeen-
stemming zijn met de SPC van Ruconest en 
omdat een vergelijking wordt gemaakt met een 
concurrerend middel die onvoldoende weten-
schappelijk is onderbouwd.
 
De volledige uitspraak van de Codecommissie 
kunt u nalezen op de website van de CGR: 
www.cgr.nl 

Halverwege 2018 is verdere uitbreiding gereed waarbij 
BioConnection het veld van BSL-2 celtherapie, zoals 
CAR-T en dendritische therapieën, gaat betreden. Een veld 
dat zich snel ontwikkelt en waar CMO’s moeite hebben om 
bij te blijven. Wat vandaag gebouwd is, is gisteren al weer 
verouderd. Tevens wordt kleinschalige hand- en automatisch 
afvullen met vriesdrogen mogelijk als uitbreiding op de reeds 
bestaande grotere productielijn. Hier kunnen geavanceerde 
formuleringen zoals microsferen en nanosuspensies 
worden ontwikkeld en onder GMP geproduceerd. Met deze 
uitbreidingen is men niet over een nacht ijs gegaan. In plaats 
van te gaan bouwen is eerst met een aantal klanten gesproken 
en de bouwvraag omgedraaid. Aan deze klanten is gevraagd 
wat zij zelf zouden willen bouwen als ze die kans kregen. Die 
wensen zijn vertaald in het huidige ontwerp. Een leerzame 
periode volgens CEO Alexander Willemse, die er toe moet 
leiden dat de nieuwe ruimtes aan vele klantwensen kunnen 
voldoen. En de flexibiliteit van ons gebouw biedt ons de 
mogelijkheid ons aan de klant aan te blijven passen.

Tenslotte is BioConnection druk doende de bestaande afvullijn 
uit te breiden om in de komende jaren de groei verder voort 
te zetten. De slogan ‘Challenge us’ van de website wordt de 
komende tijd meer dan ingevuld!

BioConnection heeft de wind in de zeilen 

en gaat op meerdere fronten uitbreiden. 

De meest uitdagende uitbreiding vindt nu 

al plaats. Dit jaar is een grote cleanroom 

geopend, te zien op bijgaande foto's, 

waar voor klanten procesontwikkeling  

kan plaats vinden. Hier is tevens 

geïnvesteerd is in state-of-the-art TFF 

apparatuur met vaten tot 600 liter.

BioConnection breidt uit
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GenomeScan is een toonaangevend, jong, groeiend en 
dynamisch bedrijf op het gebied van genomisch onderzoek 
en diagnostiek. Het Leidse bedrijf was de eerste 
serviceprovider in Europa op het gebied van micro-arrays 
en later ook op het gebied van Next Generation Sequencing 
(NGS). Dr. Peter Belt (CEO) “NGS technologie wordt een 
steeds onmisbaardere tool binnen de moleculaire 
diagnostiek.” GenomeScan is binnen enkele jaren 
uitgegroeid tot hét genoomcentrum binnen de ‘Medical 
Delta’. Dit is inmiddels ook internationaal opgevallen. 
“We zien een grote toename in aanvragen vanuit het 
buitenland, maar ook het aantal projecten met innovatieve 
farmaceutische bedrijven nemen sterk toe.”

Kennis, Kwaliteit en Innovatie
Vanaf dag één zijn onze kernwaarden kennis, kwaliteit en 
innovatie. We zien hierbij dat de ‘doorlooptijd’ een steeds 
belangrijkere rol gaat spelen in de moleculaire diagnostiek. 
Een belangrijke voorwaarde voor GenomeScan is dat de hoge 
kwaliteit hierbij gewaarborgd blijft. Door innovatie en het 
toepassen van de nieuwste technologieën werken we samen 
met onze klanten aan robuuste genetische testen, met een zo 
kort mogelijke doorlooptijd. “Patiënten en hun behandelaars 
verwachten steeds kortere uitslagtijden. Dat kunnen wij 
mogelijk maken.”

Jong, Groeiend en Dynamisch
NGS technologieën evolueren nog steeds zeer snel en het 
einde in nog lang niet in zicht. Naast ‘doorlooptijd’ wordt ook 
geautomatiseerde data analyse een steeds belangrijker 
onderdeel van de hele workflow. “Werken in deze snelgroeiende 
en technologisch hoogwaardige omgeving met daarnaast het 
contact met klanten levert een enorme dynamiek op, waarin 
onze werknemers zich zeer prettig voelen” aldus Belt.

www.genomescan.nl
071-5681050

De Nasdaq Biotechnology Index is in het afgelopen derde 
kwartaal met bijna 10% gestegen en bereikte begin 
oktober het hoogste niveau in twee jaar. Vanaf begin dit 
jaar was dat een stijging van bijna 30%. De koersen 
worden gedreven door een groot aantal goedkeuringen van 
de FDA. In de eerste negen maanden van het jaar heeft de 
Amerikaanse toezichthouder 33 NME’s (Nieuwe 
Moleculaire Entiteiten) aanvaard. Dat is aanzienlijk meer 
dan de 22 die in heel 2016 werden goedgekeurd. Later in 
de maand oktober werd de winst van het derde kwartaal 
grotendeels teniet gedaan. Biedt dat een instapmoment?

Kijken we naar de waarderingen in de sector, dan schrikt de 
koers/winstverhouding van 111 mogelijk wat af, maar wie de 
sector kent weet dat dit niet buitengewoon is. Een groot deel 
van de sector maakt immers nog geen winst. Als we de 
verliezen niet meetellen staat de index op 19 keer de winst. Dat 
is ongeveer even hoog als de waardering in 2016 en een stuk 
onder het niveau van 2012 tot en met 2015. Als we kijken naar 
de omzet dan noteert de index ongeveer 6,5 keer de verwachte 
omzet in 2017. Dat is historisch gezien ook niet zo uitzonderlijk.

In een wereld waar de winstgroei bij vele sectoren beperkt is, 
vormt de Biotechnologiesector een mooie uitzondering. In de 
afgelopen twee jaar is de winstgroei van de bedrijven in de 
index teruggevallen naar minder dan 10%. De 
marktverwachtingen wijzen volgens Bloomberg echter op een 
aanzienlijk aantrekkende winstgroei in de komende jaren. De 
Biotechsector is naast de technologiesector dan ook één van de 

weinige sectoren waar een mooie 
winstgroei valt te behalen. Neem 
daarbij dat de rente voorlopig nog 
laag blijft. Dat dwingt beleggers te 
zoeken naar wat meer risico. Wie het 
relatief hoge risico van de 
Biotechsector aankan, heeft dus een 
mooi instapmoment.

Jos Versteeg

Anglo-Dutch research teams awarded Eurostars funding 
for a €1.1M project to develop a synthetic matrix for 3D 
organoid cell culture.

Researchers at Maastricht University, Noviocell BV and Cell 
Guidance Systems Ltd are collaborating on HYDRO!, an EU 
funded Eurostars project to develop fully-defined matrices for 
3D culture of organoids. 

Organoids are small 3-D bundles of cells that mimic 
functionality of tissues. Compared to 2D culture, they more 
closely model tissue function. Organoids transform healthcare 
by enabling more accurate prediction of the potential of new 
drugs. However, with a lack of optimal 3D scaffolds, which 
are used to support the 3D structure, the use of organoids is 
limited. 

Noviocell’s hydrogel technology, first reported in Nature, is 
chemically synthetic, can be fine-tuned to modulate elasticity 
and can rapidly transition from a liquid to a solid simply by 
increasing temperature. This hydrogel is being combined with 
Cell Guidance Systems patented PODS™ technology which 
generates protein co-crystals (containing two proteins) inside 
insect cells: One protein drives the formation of an excipient 
crystal and the other cargo protein is encased and can then be 
sustainably delivered.

Scientists at Maastricht University will test the functional 
hydrogel in their culture system of pancreatic organoids. The 
functional hydrogel will strongly improve the efficiency in 
generating organoids from patient-derived tumour cells. 
Furthermore, it will promote the maintenance of the original 
pathophysiological behaviour of cells. This greatly facilitates 
identification of mechanisms underlying the effect of 
pancreatic tumour cells on cachexia, a wasting syndrome that 
diminishes body weight and function.

GenomeScan: Specialist 
in Next Generation  

Sequencing

Mooie instapkans in 
Biotechsector

Anglo-Dutch research 
teams awarded Eurostars 

funding
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Chemistry, Manufacturing & Control 

(CMC) is een belangrijk onderdeel van

het ontwikkelen van een farmaceutisch 

product, hetgeen een langdurig, complex 

en kostbaar proces is met een bescheiden 

kans op succes. Door CMC van meet af 

aan goed in te richten, kan een bedrijf veel 

tijd en kosten besparen en de slagingskans 

vergroten.

Een ‘check-up’ voor het CMC-deel van het 
ontwikkelingsproces. Dat is populair gezegd wat Progress-
Executive Services (Progress-EXS) heeft ontwikkeld voor 
biotech bedrijven die een nieuw farmaceutisch product 
ontwikkelen. Projectmanager Frank van Engelenburg legt 
uit. ‘Zo’n CMC-traject is enorm tijdrovend, complex en 
kostbaar. Het bedrijf in kwestie moet allerlei onderzoeken 
en laboratoriumstudies doen, waaronder testen op dieren en 
patiëntstudies. Tegelijkertijd moet er ook aandacht zijn voor 
het ontwikkelen van het productieproces en de kwaliteit van 
het product. Doel daarvan is dat het bedrijf kan aantonen dat 
het nieuwe middel consistent kan worden geproduceerd. En 
dat is geen sinecure. Tussen het ontstaan van het idee voor 
een nieuw geneesmiddel en het moment dat het product ook 
daadwerkelijk geregistreerd en verkrijgbaar is en artsen het 
kunnen voorschrijven, zit al snel tien tot vijftien jaar.’

Het gaat nogal eens mis
Alle activiteiten die nodig zijn om een CMC-traject zorgvuldig 
te laten verlopen, moeten nauwkeurig worden gemanaged en 
gecoördineerd. Van Engelenburg: ‘Hier gaat het nog wel eens 
mis. Ik loop al heel wat jaren rond in deze wereld en het valt me 
iedere keer weer op dat met name startende bedrijven vooral 
gefocust zijn op de ontwikkeling van het idee van het middel 
in kwestie. Ze hebben vaak te weinig aandacht voor wat er 
nodig is om het middel straks ook daadwerkelijk te kunnen 
produceren. Men wil zo snel mogelijk de kliniek in om het 
middel te laten testen in de mens. Maar wat je nodig hebt om 
het middel in een eerste studie te kunnen laten testen, is niet 
hetzelfde als wat je later nodig hebt om ervoor te zorgen dat 
het middel ook daadwerkelijk in de schappen van de apotheek 
terechtkomt. Bovendien hebben de ontwikkelaars die met zo’n 
nieuw medicijn aan het werk zijn, vaak weinig kennis over de 
CMC-details die nodig zijn om het product bij de apotheek
te krijgen. Dat zijn twee totaal verschillende werelden. Het
gevolg daarvan is dat het hele proces van klinische testen,
als de eerste testfase succesvol blijkt te zijn, in een later

Wie is Progress-Executive Services?
Progress-Executive Services (Progress-EXS) is een nieuw bedrijf binnen de Progress Holding uit Hoofddorp, een 
bekende naam als het gaat om succesvolle projecten binnen de farma & biotechnology. Progress-EXS richt zich op 
de behoefte aan strategische en deskundige ondersteuning op senior managementniveau (C-suite). Progress-EXS heeft 
een uitgebreid netwerk van zeer ervaren senior executives die beschikbaar zijn voor tijdelijke C-suite functies en voor 
advisering. Progress-EXS biedt verder uitstekende Quick Scan methodologieën waaronder de CMC Quickscan, die op 
snelle, betrouwbare en efficiënte wijze de license-to-operate en time-to-market uitdagingen identificeert. Niet alleen biedt 
Progress-EXS een beknopte rapportage voor de C-suite aan, maar leveren ook fast-track actieplannen en de mogelijkheid 
voor ondersteuning bij de uitvoering.

stadium mogelijk weer opnieuw moet plaatsvinden, omdat 
bijvoorbeeld de formulering van het product substantieel moet 
worden aangepast. De volgende klinische testfases stellen 
immers andere eisen aan de kwaliteit van het product dan de 
eerste. Zo kan het zomaar gebeuren dat het product opeens aan 
eisen moet voldoen waar de ontwikkelaars tot dan toe geen 
rekening mee hebben gehouden. Denk aan het maken van 
referentiematerialen voor het medicijn. Het is veel efficiënter 
als je die voorafgaand aan de eerste klinische fase al hebt 
gemaakt.’

Liever ‘first-time-right’
Een conclusie van de experts van Progress Executive Services 
is dat het CMC-traject bij de meeste bedrijven veel efficiënter 
kan worden ingericht. Van Engelenburg: ‘Voor directies is het 
van wezenlijk belang dat zij weten op welk moment in het 
CMC-traject ze welke strategische beslissingen over CMC
moeten nemen. Die informatie hebben ze vaak niet. Het
overzicht ontbreekt.’ Van Engelenburg wil wel een voorbeeld
geven. ‘Een bedrijf dat een nieuw vaccin ontwikkelde,
testte het product in een eerste klinische studie waarbij elke
drie maanden weer een nieuwe batch werd gebruikt omdat
het product slechts drie maanden houdbaar was. Maar een
product met zo’n beperkte stabiliteit kun je niet op de markt
brengen. Dus moesten de ontwikkelaars, na de succesvolle
klinische studie, een nieuwe formulering maken. Hadden
ze dit direct gedaan, hadden ze aanvankelijk wat vertraging
opgelopen, maar in een later stadium tijd gewonnen en kosten
bespaard. Het is, zeker in CMC-trajecten, altijd beter om het
‘first-time-right’ te doen. Bovendien wil je aan de overheid
laten zien dat je je processen goed op orde hebt. Dat helpt bij
het autorisatieproces. Door gebruik te maken van de nieuwe
tool ‘CMC Quickscan’ weten directies van bedrijven zeker
dat ze de juiste informatie tijdig ontvangen en is duidelijk
wat ze moeten doen om de resultaten van het CMC-team te
optimaliseren. Hierdoor kan een bedrijf onnodige verliezen, of 
dat nu om tijd of geld gaat, tot een minimum beperken.’

Een ‘check-up’ als smeerolie van het 
CMC-traject
De CMC Quickscan heeft de vorm van een audit. Van 
Engelenburg legt uit: ‘We gaan persoonlijk poolshoogte 
nemen bij het bedrijf in kwestie. We kijken hoe de processen 
zijn ingericht en doen dat op basis van gesprekken met het 
CMC-team. We gebruiken hiervoor de methode “Question-
Based-Review” zoals ook toegepast door de Amerikaanse
autoriteiten. Dat wil zeggen dat we informatie verzamelen
door vragen te stellen waarop we antwoorden willen, in plaats
van dat we documenten en dossiers doornemen op zoek naar
informatie. Deze techniek is zeer efficiënt omdat we hiermee
direct toegang krijgen tot de juiste informatie en context. We
stellen niet alleen inhoudelijke vragen, maar kijken ook naar
de personen in het CMC-team. We bekijken zorgvuldig welke
delen in het bestaande CMC-traject informatierisico’s met
zich meebrengen en voeren een “risk assessment” uit. Wat zijn 
de gaten in het proces? Welke kennis ontbreekt in het team?
Welke acties zijn nodig om verbeteringen aan te brengen?
Moeten die nu plaatsvinden? Of kan dat in een later stadium?
In feite brengen we de “gezondheid” van het CMC-traject in
kaart en doen we concrete aanbevelingen aan de directie om
deze te verbeteren.’

Progress-EXS heeft de nieuwe tool uitvoerig getest in de 
praktijk. ‘Het werkt’, zegt van Engelenburg. ‘De duur van 
de CMC Quickscan is drie weken waarin drie bijeenkomsten 
plaatsvinden. In die periode krijgen wij een volledig beeld van 
hoe het CMC-traject in een bepaald bedrijf is ingericht. Nog 
geen week later heeft de directie de ‘executive summary’ in 
handen. Onze bevindingen koppelen we overigens ook terug 
aan het CMC-team. Wij vormen als het ware de link tussen 
deze specialisten en de directie. Deze ‘check-up’ kun je dan 
ook beschouwen als de figuurlijke smeerolie in het CMC-
traject. Directies weten wat er speelt en snappen waar het 
over gaat, en de CMC-teams voelen zich beter begrepen. Een 
duidelijke win-win situatie.’

Een CMC Quickscan van Progress-EXS voorkomt tijdverlies en 
extra kosten bij ontwikkeling van nieuwe medicijnen
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Carduso Capital investeert in “Gum Irrigator”

Gum Irrigator B.V. is een Groningse familie onderneming 
die op basis van een door haar ontwikkelde technologie, een 
oplossing biedt in de behandeling van tandvleesproblemen 
bij natuurlijke tanden en implantaten. De Gum 
Irrigator heeft als doel om effectief, pijnvrij en kosten 
efficiënt onder het tandvlees te reinigen bij patiënten 
met tandvleesontstekingen rond natuurlijke tanden 
en implantaten. De Gum Irrigator maakt daardoor 
deze diepe reiniging toegankelijk voor een grotere 
bevolkingsgroep. Volgens de cijfers van de World Health 
Organization heeft 15-20% van de volwassen bevolking 
ernstige tandvleesproblemen. 

“Door de sociale impact op patiënten en grote 
zorgkostenbesparingen, past Gum Irrigator perfect in de 
regionale en technische doelstellingen van Carduso” aldus 
Frits Kok namens het fonds. Co-Founder en Directeur Sophie 
van Dijk van Gum Irrigator vult daarbij aan: “Met Carduso’s 
participatie en na een uitgebreide testfase zijn we er klaar voor 
de technologie in de markt uit te rollen. We richten ons eerst 

Het plaatsen van de Gum Irrigator 

op het tandvlees: geheel pijnloos en 

non-invasief

op de markt in Nederland en omliggende landen. Uiteindelijk 
zullen Europa en Noord Amerika onze belangrijkste 
afzetmarkten zijn”.

De Gum Irrigator staat voor een unieke methode waarbij 
doormiddel van het afwisselen van vacuüm en vloeistof 
applicatie de pockets rond tand of implantaat worden gereinigd. 
Met deze volledig pijnloze methode wordt niet alleen 
voorkomen dat er zich een bio-film ontwikkeld (‘Gum”, de 
grote veroorzaker van bacteriële infecties), maar zorgt er ook 
voor dat het herstel wordt bespoedigd. Door de financiering 
van Carduso Capital kan een versnelling worden gecreëerd. De 

techniek is uitontwikkeld, werkende prototypes 
zijn uitgebreid in lange praktijktesten gebruikt.; 
door de toetreding van Carduso kan Gum Irrigator 
de productiefase ingaan

Carduso Capital is een investeringsfonds gevestigd 
in Groningen dat participeert in innovatieve 
technologie bedrijven met sterke technologische 
connecties met de Rijksuniversiteit Groningen 
(RUG) en het Universitair Medisch Centrum 
Groningen (UMCG) en kennisinstellingen 
binnen haar netwerk. Naast financiering biedt 
Carduso Capital ook managementondersteuning 
en de mogelijkheid tot het gebruik van een breed 
internationaal netwerk. Deelnemers in Carduso 
zijn: EIF, Investeringsfonds Groningen, NOM, 
De Friesland Participaties en RUG/UMCG.

Voor meer informatie over Carduso Capital: 
www.cardusocapital.com
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Sobi™ is an international specialty healthcare 
company dedicated to rare diseases. Our 
mission is to develop and deliver innovative 
therapies and services to improve the lives of 
patients.

The product portfolio is primarily focused on 
haemophilia, inflammation and genetic diseases. 
We also market a portfolio of specialty and rare 
disease products across Europe, Middle East, 
North Africa and Russia for partner companies. 
Sobi is a pioneer in biotechnology with world-
class capabilities in protein biochemistry and 
biologics manufacturing. In 2016, Sobi had total 
revenues of SEK 5.2 billion (€ 533 million) and 
approximately 800 employees. The share 
(STO:SOBI) is listed on Nasdaq Stockholm. 

More information is available at www.sobi.com.

Sobi™ 
Pioneer in Rare Diseases
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Uniek. Dat is het coatingsysteem Sono-Coat™ van Encapson. Het optimaliseert als enige 

coatingsysteem ter wereld niet alleen de zichtbaarheid van naalden, maar ook van katheters 

en sondes. Dat speelt weer in op de huidige trend: bij minimaal invasieve ingrepen gebruik 

maken van de veilige ultrasound. Door Sono-Coat™ wordt het werk van artsen makkelijker en 

beter. Echoscopisch geleide ingrepen worden patiëntvriendelijker omdat de arts ‘direct raak 

prikt’ (one-shot biopsy). Last-but-not-least: de coating bespaart veel geld omdat minder vaak 

röntgenapparatuur en CT-scans hoeven te worden ingezet.

De basis voor Encapson en Sono-Coat™ werd gelegd op 
de Radboud Universiteit Nijmegen waar Lee Ayres, COO 
van Encapson een promotieonderzoek deed naar micro-
encapsulatie: het ‘inpakken’ van kleine deeltjes. ‘Bij dit 
proces worden druppels met een grootte tussen de 1 en 
1000 micrometer ingesloten door een beschermende laag. 
We hebben sindsdien enerzijds gewerkt aan onderzoeks- en 
ontwikkelingsvraagstukken voor anderen. Daarnaast hebben 
we eigen producten ontwikkeld. Waaronder Sono-Coat™. 
Door de goede werking en het enorme potentieel zijn we 
ons gaan focussen op de ontwikkeling van Sono-Coat™.’ Na 
een investering van Twente Technology Fund (TTF), Oost 
NL, en Nextgen Ventures bouwde Encapson een nieuwe 
productie-unit op in het Bedrijfstechnologisch Centrum 
Twente (BCT) in Enschede ‘We kunnen hier 100.000 naalden 
per jaar coaten. Uit de hele wereld is interesse voor onze 
coating. We produceren ook testsamples voor een groot aantal 
gerenommeerde med-tech bedrijven.’

Over Sono-Coat™
‘In de medische wereld vindt een verschuiving plaats van de 
ouderwetse chirurgie naar minimaal invasieve ingrepen onder 
echoscopische begeleiding, ‘ vertelt CEO Heico Breek. ‘Die 
zijn voor de patiënt veel minder belastend en goedkoper voor 
de zorgverzekeraar. De medical device industrie en met name 

de medische specialisten zijn echter nog niet zo tevreden over 
de echoscopische zichtbaarheid van de naalden en katheters. 
Voor dat probleem heeft Sono-Coat™ een pasklare oplossing.

Lee Ayres, COO van Encapson, vervolgt: “De echoscopische 
zichtbaarheid van naalden en katheters is een groot probleem. 
De ontwikkeling van Sono-Coat™ is een regelrechte 
doorbraak op dit gebied en biedt artsen een sterk verbeterde 
visibility van de instrumenten die ze gebruiken bij een 
echoscopisch geleide ingreep in een patiënt. Sono-Coat™ 
kan met specifieke coating-apparatuur worden aangebracht 
op bestaande naalden, sondes en katheters. Vooral ook het feit 
dat sondes en katheters ook worden gecoat met Sono-Coat is 
wereldwijd uniek.’

Hoe werkt deze unieke coating? ‘De coating bevat een 
laag micropartikels die als een reflector werkt voor de 
geluidsgolven van het echoapparaat,’ legt Lee uit. ‘Dat zorgt 
voor een superieure zichtbaarheid. Dat vinden niet alleen 
wij, maar uit een groot onafhankelijk onderzoek onder 
interventieradiologen, waarbij blind werd getest, kwam onze 
coating er veruit als beste uit.’

Uit een groot onafhankelijk 
onderzoek onder interventie-

radiologen, waarbij blind werd getest, 
was onze coating veruit de beste.

‘Het aanbrengen van Sono-Coat™ is gespecialiseerd 
werk dat onder cleanroom-condities wordt verricht met 
speciaal ontwikkelde dip en spray-coating apparatuur. De 
verschillende coatingsystemen hechten extreem goed aan 
allerlei metalen oppervlakken. Ook op plastics. Daarin zijn 
we uniek. De naalden waarop we momenteel de coating 
aanbrengen, kunnen een lengte hebben van bijna twee meter. 

De opererende arts kan dankzij Sono-Coat™ de biopsienaald 
onder elke gewenste hoek bekijken. Ook voor ingrepen als 
het wegbranden of bevriezen van tumoren in bijvoorbeeld 
de lever of de nier is dit een uitstekende oplossing. Zonder 
Sono-Coat™ zijn die ingrepen alleen mogelijk met behulp 
van tijdrovende en schadelijke röntgenapparatuur en dure 
MRI-apparatuur.” ‘Door nieuwe, al of niet robot-gestuurde 
minimaal invasieve ingrepen voorzien we een sterke groei 
van het aantal toepassingen van de coating, ‘ besluiten de 
gepassioneerde Heico en Lee. 

Encapson Sono-Coat™
Unieke ultrasound visibility naalden en katheters

Heico Breek (midden) en Lee Ayres (rechts met bril) geven uitleg over het coatingproces 

aan minister Kamp.

Sono-Coat™ Visibility 
Experience
Op congressen is de lof voor Sono-
Coat™ overweldigend. Temeer omdat 
Encapson daar gebruik maakt van de 
Sono-Coat™ Visibility Experience: 
artsen kunnen zelf met Sono-Coat™ 
naalden en catheters aan de slag en ter 
plekke de voordelen ervaren.

Komende congressen
ECIO 2018 Wenen 22-25 april 2018 
SIR 2018 Los Angeles 17-22 maart 
2018 
CIRSE 2018 Lissabon 22-26 sept 2018

Who’s Who?
Before joining Encapson, Heico Breek held senior 
management positions in both Europe and the United 
States at Aventis Pharma as Vice-President Global 
Marketing for Aventis’ Arthritis and Bone Group. 
He was General Manager of Aventis AB in Sweden. 
After moving to biotech he held the position of Chief 
Commercial Officer at Tigenix NV in Belgium. Upon 
his return to the Netherlands he was appointed CEO of 
ACS Biomarker. Heico holds a Medical Degree from 
the VU University Amsterdam and an executive MBA 
from Erasmus University Rotterdam.

Lee Ayres is co-founder of Encapson and led the 
development of the Sono-Coat™ technology. He has 
built an extensive industry and academic network 
focused on developing echogenic solutions for 
medical devices. Lee is responsible for managing 
day to day operations and business development. He 
also leads the development of new applications and 
product innovations. Lee holds a degree in Chemistry 
and Management in Industry from University of York 
and a PhD from the Radboud University of Nijmegen 
in Synthetic Polymer Chemistry.

Encapson is a Dutch medical technology company with 
the mission to improve patient care through echogenic 
visibility solutions for medical devices. The company 
developed Sono-Coat™; a best in class coating-
based visibility system that significantly improves the 
ultrasound visibility of medical devices in the body 
leading to better patient outcomes. The unmatched 
ultrasound visibility of Sono-Coat™ enables doctors 
carrying out difficult minimally invasive procedures. 
Sono-Coat™ is a game-changing technology in 
situations “when precision counts”. It enables precise 
targeting of objects in deeper tissue structures (e.g. 
liver and kidney biopsies) and supports the physician 
in performing accurate, safe and error-free ultrasound-
guided minimally invasive procedures. 
Contact: info@encapson.com
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Utrecht Science Park/Bilthoven Op weg naar top- 
regio Lifescience & Health met uniek sciencepark

Niet bang zijn om uit je 
comfort zone te stappen.

Ir Jef de Clercq CEO van de huidige eigenaar en beheerder, 
Poonawalla Science Park B.V., legt uit dat USPB een cruciale 
bijdrage zal leveren aan het versterken van Utrecht Oost als 
internationale topregio op het gebied van lifescience & health.
De activiteiten op beide locaties vullen elkaar aan en versterken 
elkaar, ‘ vertelt de van oorsprong Belgische Jef de Clercq die 
sinds 2012 voor de grote poliovaccin producent Bilthoven 
BIologicals werkt en sinds 2017 als CEO van het Poonawalla 
Science Park. ‘Op het Utrecht Science Park/De Uithof ligt de 
nadruk op zorg, onderwijs, onderzoek en ontwikkeling van 
ondernemerschap, terwijl Utrecht Science Park/Bilthoven 
zich concentreert op productontwikkeling, productverbetering 
en productie met de focus op vaccins. Mede door de grote 
verscheidenheid aan bedrijven op beide locaties zien we 
voor de verdere ontwikkeling een grote toegevoegde waarde 
in samenwerking van beide Science Parken. Immers: door 
de bundeling van kennis, netwerk en faciliteiten vindt het 
fundamentele onderzoek op celniveau een directe weg naar 
de productie van het uiteindelijke geneesmiddel of vaccin. 
Hiermee kunnen grote stappen worden gezet om meer 
en betere vaccins en geneesmiddelen te ontwikkelen en 
gezondheid voor iedereen toegankelijk te maken.‘

‘Hoewel de uitbreidingsmogelijkheden op het park momenteel 
wat worden beperkt door het RIVM, dat in 2020 zal verhuizen 
naar de Uithof, zijn we volop bezig met activiteiten,‘ vervolgt 
Jef. ‘Zo is er ook ruimte voor nieuwbouw. De interesse is nu 
al zo overweldigend dat we moeten gaan werken met een 
wachtlijst.’

De huidige bezetting
Hoe ziet momenteel de bezetting van dit grote park ((225.202 
m2) in Bilthoven eruit? 

Met zijn tweeën huurden zij een werkplek en gingen aan 
de slag. De focus lag op de Life Science industrie. Zodra 
er meer budget was, werd er niet gelijk gekozen voor extra 
recruiters (i.e. meer omzet). In plaats daarvan werd een 
operationsmanager ingehuurd: kwaliteit en optimalisatie, dat 
is waar het om draait. Het zit hem in de kleine dingen: als je 
iets doet, doe het goed. Alle klanten en kandidaten verdienen 
een geweldige ervaring. “We’re an inside-out business, we 
believe that if we put a lot of emphasis on what we’re doing 
internally, our clients and candidates will feel that.” Aldus Jay 
Freeman. De mensen die voor Panda werken hebben allemaal 
dezelfde drive: elke dag jezelf uitdagen om verder te gaan dan 
wat er van je verwacht wordt. Bekijk de website op www.
panda-int.com.

‘Er is vrijwel geen leegstand op ons park waar zich kantoren, 
laboratoria, productiefaciliteiten, opslag, facilitaire gebouwen, 
een energiecentrale en overige gebouwen bevinden, ‘ stelt Jef 
de Clercq. ‘Ook al is het RIVM nog niet weg, er wordt steeds 
meer gezamenlijk opgetrokken en onderling gebruik gemaakt 
van de faciliteiten. Zo ontwikkelen we ons steeds meer naar 
een Science Park waar kruisbestuiving een belangrijke rol 
speelt. We groeien en bloeien als nooit tevoren. Niet alleen is 
Bilthoven Biologicals met momenteel bijna 450 medewerkers 
(ruim het dubbele vergeleken met drie jaar geleden), een 
belangrijke huurder voor ons en een belangrijke werkgever 
in Bilthoven, ook het Science Park zelf creëert nu en in de 
toekomst meer werkgelegenheid. Onze partners zijn daar blij 
mee, en wij ook: we gaan door op dit gouden pad!’

Voor meer informatie: poonawallasciencepark.nl

Who is?
Jef de Clercq is afkomstig van GSK waar hij 
verantwoordelijk was voor de bouw van maar liefst 15 
vaccinfabrieken. In 2004 maakte hij de overstap naar 
consultant voor het NVI en vanaf 2012 werkt hij voor 
Bilthoven Biologicals. Zijn functie als Director Projects 
binnen BBio is De Clercq langzaam aan het afbouwen 
ten faveure van zijn functie als CEO binnen Poonawalla 
Science Park B.V.

Utrecht Science Park/Bilthoven (USPB) is 

een feit. In mei jl werd de definitieve 

samenwerkingsovereenkomst getekend 

met Utrecht Science Park en werd het 

Utrecht Science Park om meerdere reden 

uniek in Nederland. Niet alleen is dit het 

eerste Science Park op twee verschillende 

locaties, ook maakt de locatie Bilthoven 

als eerste gebruik van een terrein dat 

vroeger van de overheid was.

Als eerste in de familie naar de universiteit. 

Verhuizen naar Nederland ondanks dat je 

daar niemand kent. Gaan ondernemen 

wanneer je al een leuke baan hebt. Jay 

Freeman (afkomstig uit Engeland) en 

Daisy Tazelaar (afkomstig uit België), ze 

willen zichzelf uitdagen en verder gaan 

dan de verwachtingen. Beiden verhuisden 

naar Amsterdam voor hun werk en 

ontmoetten elkaar bij een internationale 

recruitment organisatie. Na jarenlang 

uitzonderlijke resultaten te vertonen 

kwamen ze uit bij een plafond. Recruitment 

kan beter, er zat meer in, meer persoonlijke 

groei, meer uitdaging. Daarom besloten 

ze Panda International op te richten.

I-screen: microflora in darm
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Huid en microbioom
Voor in de toekomst werkt TNO nu al aan een in vitro 
systeem om een medicijn dat op de huid moet worden 
aangebracht te testen. De huid is het grootste orgaan van 
het menselijk lichaam en staat helemaal in contact met 
micro-organismen. Bij het ontwikkelen van bijvoorbeeld 
een zalf of crème is het belangrijk om snel effectiviteit 
aan te tonen en interacties tussen microbioom en de huid 
te bestuderen.

Waarom TNO inschakelen?
Uit alle voorbeelden blijkt dat TNO zich met de innovaties duidelijk focust op projecten die tot doel hebben nieuwe 
geneesmiddelen sneller op de markt te brengen. ‘We vervullen een brugfunctie tussen de universiteiten waar fundamentele 
kennis aanwezig is en de bedrijven die producten willen verkopen. Vanuit die optiek bekijken we welke wetenschappelijke 
ontwikkelingen van betekenis zijn voor de maatschappij. We signaleren dat er steeds meer de wens is ziektes te voorkomen 
en beter te kijken naar hoe zaken in het lichaam samenhangen.’ Mocht een bedrijf gebruik willen maken van de diensten 
van TNO dan kan dat volgens de twee heren op twee manieren. ‘Allereerst werken we voor de al ontwikkelde technologieën 
als I-screen, InTESTine en microdosing/AMS volgens het principe ‘fee for service’. Voor het ontwikkelen van nieuwe 
technologieën en toepassingen is co-development een goede optie. Zo kan TNO mee investeren om hiermee marktrelevante 
innovaties snel toepasbaar te maken.’ www.tno.nl - www.tno.nl/nl/aandachtsgebieden/gezond-leven/
steven.erpelinck@tno.nl 088 866 16 49 -  frank.schuren@tno.nl 088 866 51 34

Als organisatie die zich richt op het toepasbaar maken van wetenschappelijke kennis is 

TNO al meer dan tachtig jaar een belangrijk aanspreekpunt voor bedrijven. Met hun recent 

ontwikkelde platform I-screen kunnen farma- en biotechbedrijven al voor de klinische fase 

testen of er bij inname van een medicijn metabolieten geïnduceerd en gevormd kunnen 

worden door het microbioom in de darm. Volgens onderzoek zijn de aanwezige bacteriën in 

de darm namelijk sterk van invloed op de werking van een medicijn, aldus Senior Business 

Developer Steven Erpelinck en Senior Scientist Frank Schuren van TNO.

TNO ontwikkelt nieuwe microbioomtechnologie waardoor medicijnontwikkeling versneld wordt 
I-screen preklinisch inzetten

De twee heren nemen de tijd uit te leggen hoe hun vinding 
van grote invloed kan zijn op het traject om een medicijn 
op de markt te brengen. Nog te vaak is de werking van het 
microbioom een probleem waar ontwikkelaars pas in de 
klinische fase mee worden geconfronteerd. ‘Wij hebben een 
methode ontwikkeld om al voor de in vivo studies in dier en 
mens het medicijn in aanraking te brengen met het menselijke 
microbioom, zodat in een vroege fase al duidelijk is of een 
geneesmiddel door de aanwezigheid van bacteriën in de darm 
wordt gemetaboliseerd. Mocht dit zo zijn, dan is het mogelijk 
eerder in het traject eventuele aanpassingen uit te voeren, 
dit resulteert in een grote tijds- en kostenbesparing van het 
geneesmiddelenontwikkelingstraject. Nu komen onderzoekers 
er vaak in de klinische fase pas achter, het moment dat het 
middel daadwerkelijk bij patiënten wordt gebruikt.’

Microbioom
Om te verduidelijken hoe hun methode I-screen werkt, gaat 
Schuren helemaal terug naar de bron. Hij vertelt dat het 
microbioom kortweg alle bacteriën zijn die in het lichaam 
voorkomen. ‘Deze zitten in de mond, de neusholte, op de 
huid en vooral ook in de darm. Het bijzondere is dat voor de 
werking van deze bacteriën pas sinds een jaar of tien aandacht 
is en dat terwijl veel processen starten in de darm. Er gaan 
zelfs geluiden op het microbioom te zien als een onderdeel 
van ons immuunsysteem.’ Twee belangrijke ontwikkelingen 
hebben de aandacht voor dit microbioom versneld en Schuren 
noemt in dat kader de hoogwaardige technologie die nu 
beschikbaar is en de data die verkregen zijn om de invloed 
van het microbioom aan te tonen. ‘Zo hebben we binnen 
TNO een vervolgstudie gedaan naar het microbioom in de 
neusholte bij hele jonge kinderen (0-2 jaar). Deze studie liet 
zien dat al bij heel jonge kinderen verschillende microbioom 
samenstellingen voorkomen, deels veroorzaakt door 
voeding, waarbij sommige kinderen een veel groter risico op 
luchtweginfecties blijken te hebben. 

Dat het microbioom een belangrijke rol speelt bij gezondheid 
en ziekte schept vervolgens de wens het microbioom te sturen. 
Daarom heeft TNO een platformtechnologie ontwikkeld, het 
I-screen 96 well screeningsplatform, waarin het microbioom 
van de dikke darm kan worden nagebootst. Deze I-Screen is nu 
al bruikbaar om zichtbaar te maken of en welke metabolieten 
ontstaan bij gebruik van medicijnen. Dat het mogelijk is dit al 
te testen voordat een medicijn de klinische fase ingaat maakt 
het platform volgens de twee specialisten extra aantrekkelijk. 
‘Er is veel geld gemoeid met het traject van screening van 
compounds en dan is elke innovatieve technologie die het 
mogelijk maakt eerder in een menselijke setting te kunnen 
testen een flinke winst. Gaat het om de toekomst van I-screen 
tot slot, dan verwacht Schuren dat de volgende stap is dat 
ze niet alleen meer kwalitatief meten of er een omzetting in 
metabolieten plaatsvindt, maar daarnaast ook hoe snel deze 
omzetting plaatsvindt en om welke hoeveelheid het gaat. 

Innovatief
Een andere innovatie waar aan wordt gewerkt, ligt een 
beetje in het verlengde van het door TNO ontwikkelde 
I-screen. Erpelinck: ‘We werken aan een technologie om de 
werking van het darmepitheel te onderzoeken, het punt waar 
voedingsstoffen en medicijnen worden opgenomen in het 
bloed. Dit vormt een barrière die toxische stoffen tegenhoudt. 
We werken aan een systeem (InTESTine) om met stukjes darm 
experimenten te doen en deze processen te bestuderen. Doel 
is uiteindelijk om ook hieruit weer een technologie voor de 
hele darmwand te ontwikkelen die ons meer kan vertellen over 
de werking van dit darmepitheel, zodat bedrijven die kennis 
bij het ontwikkelen van medicijnen of voedingsingrediënten 
kunnen gebruiken. Nu al zien we als voorbode van veel 
chronische ziektes stofjes in het bloed die wijzen op een meer 
permeabele darm oftewel ‘leaky gut’. Een andere technologie 
waar TNO inmiddels patent op heeft is ‘microdosing’, waarbij 
een geneesmiddel in een veilige lage dosis toegediend wordt, 

Frank Schuren (links) werkt als specialist in de moleculaire micro-

biologie binnen TNO al twintig jaar aan technologische innovaties. 

Steven Erpelinck (rechts) heeft een biotechnologische achtergrond en 

werkt binnen TNO al ruim tien jaar als business developer binnen de 

farmaceutische industrie.

Microflora op huid

waarna de opname in het bloed gemeten kan worden met 
behulp van de Accelerator Mass Spectrometer. ‘Het grote 
voordeel van al deze methoden is dat geneesmiddelen sneller 
en kostenefficiënter ontwikkeld kunnen worden, waarbij ook 
het aantal dierproeven kan worden gereduceerd.
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ScientiQ Staffi ng staat voor de meest getalenteerde en gemotiveerde laboranten uit Nederland en 
de rest van Europa. Maar ook voor een boeiende carrière binnen de laboratoriumbranche. Hoe?
 
• Extra trainingsprogramma’s voor onze kandidaten waardoor zij zich continue blijven ontwikkelen
• No cure no pay: geen factuur indien de detachering de eerste maand niet succesvol blijkt.
• Persoonlijke en gedegen selectieprocedures, HR advies en carrière coaching.

Meer weten? Bel 076 - 548 13 20
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Productie van het zikavirus vaccin
Batavia Biosciences heeft met haar kennis, ontwikkelt 
onder de SIDUS® technologie, uitgebreide expertise in het 
produceren en testen van virale vector gebaseerde producten, 
zoals bijvoorbeeld lentivirale vectoren, adenovirale vectoren, 
AAV vectoren en mazelen vectoren. Deze kennis bestrijkt 
een breed gebied; van virus DNA constructie en modificatie, 
tot het maken van research batches en klinische batches, 
inclusief het ontwikkelen van vector specifieke testen. Een 
combinatie van het vaccin productieproces van Themis en 
de kennis en ervaring van Batavia Biosciences door haar 
SIDUS® technologie maakte het mogelijk voor Themis om 
in korte tijd hun klinisch materiaal te verkrijgen. Daardoor 
wisten zij als een van de eerste bedrijven in de wereld een 
kandidaat zikavirus vaccin in mensen te testen op veiligheid 
en werkzaamheid. 

Fija Lagerwerf (Director Operations, Batavia Biosciences) 
vertelt: “Wij zijn uiteraard erg trots op het feit dat we Themis 
hebben mogen ondersteunen in hun tocht naar een zikavirus 
vaccin op basis van hun mazelenvirus technologie. Dankzij 
onze kennis zijn we wederom in staat geweest een belangrijke 
bijdrage te leveren aan de ontwikkeling van een vaccin dat 
wellicht een zeer belangrijke rol gaat spelen, mocht het 
zikavirus opnieuw toeslaan”. 

Tot nu toe heeft Batavia Biosciences een 100% trackrecord 
wat betreft goedkeuring door de autoriteiten van de door 
haar geproduceerde klinische producten, zowel in Europa 
als in de Verenigde Staten. Ook het zikavirus vaccin dat 
Batavia Biosciences produceerde voor Themis, is inmiddels 
goedgekeurd door de autoriteiten. Dit resultaat leidde ertoe 
dat Themis als eerste bedrijf in staat was om een levend 
verzwakte vaccin tegen het zikavirus te testen in een fase 
I klinische studie. De klinische studie van Themis dient de 
optimale dosis van het vaccin vast te stellen met betrekking tot 
werkzaamheid, veiligheid en tolerantie. De eerste resultaten 
worden nog voor het einde van het jaar verwacht.

Sinds de jaren ’70 worden virale vectoren door wetenschappers gebruikt om genetisch 

materiaal in cellen of weefsel te brengen. Het doel is dat het ingebrachte DNA een genetische 

deficiëntie zal corrigeren of een immuunrespons kan ontlokken bij de gastheer tegen eigen 

antigenen (bijvoorbeeld bij kankerbestrijding) ofwel antigenen afkomstig van pathogenen 

(bijvoorbeeld bij vaccinontwikkeling). Hier is vooral van belang dat virale vectoren een 

sterke, antigeen specifieke T-cel respons weten op te wekken ten opzichte van andere vaccin 

modaliteiten. Vanwege die reden zijn virale vectoren te vinden in het hart van veel product 

ontwikkelprogramma’s, zoals in de ontwikkeling van een vaccin tegen het hiv-virus dat aids 

veroorzaakt, de Plasmodium falciparum parasiet die malaria veroorzaakt en de Mycobacterium 

tuberculosis bacterie, de verwekker van tuberculose.

SIDUS® technologie van Batavia Biosciences maakt eerste 
klinische studie met levend verzwakt zikavirus vaccin mogelijk

dodelijke afloop. Daardoor stond 
het virus laag op de lijst van 
schadelijke virussen waartegen 
efficiënte vaccins moeten worden 
ontwikkeld. De uitbraak van 
2015 toonde echter dat er twee 
serieuze klinische complicaties 
kunnen optreden na infectie 

met het zikavirus, te weten Guillain-Barré syndroom, een 
auto-immuunziekte en microcefalie, waarbij de hersenen 
van ongeboren kinderen zich onvoldoende ontwikkelen. 
De associatie van het zikavirus met deze ernstige medische 
aandoeningen, deed de WHO besluiten de noodtoestand uit 
te roepen, waardoor direct extra fondsen beschikbaar werden 
gesteld voor het versneld ontwikkelen van veilige en efficiënte 
medicijnen die kunnen beschermen tegen het zikavirus. 

Het bedrijf Themis Bioscience, met het hoofdkwartier 
in Oostenrijk, is gespecialiseerd in het ontwikkelen 
van profylactische vaccins tegen opkomende tropische 
infectieziekten. Het managementteam van Themis besefte 
snel dat zij met hun vector vaccin technologie een geschikt 
platform in huis hadden om snel een zikavirus vaccin te 
kunnen ontwikkelen. Het vaccin programma van Themis is 
gebaseerd op een levend verzwakt recombinant vector vaccin 
dat na toediening een snelle en effectieve antigeen specifieke 
immuunrespons kan opwekken in een gastheer. Het zikavirus 
vaccin van Themis is gebaseerd op een verzwakte mazelenvirus 
vector stam, waarin geselecteerde eiwitten afkomstig 
van het zikavirus zijn gezet, zodat deze antigenen aan de 
gastheercel worden afgegeven. Hierdoor wordt een specifieke 
immuunrespons opgewekt die afdoende bescherming biedt 

tegen het zikavirus. Naast het 
vaccin platform, heeft Themis een 
robuust en efficiënt productieproces 
ontwikkeld, maar bij gebrek aan 
een geschikte productiefaciliteit en 
ervaring in deze productie, kwam 
Themis bij Batavia Biosciences 
terecht. Om dit kandidaat vaccin zo 
snel mogelijk te produceren en te 
testen op veiligheid en werkzaamheid 
in de mens, schakelde Themis de 
hulp van Batavia Biosciences in.

Virale vectoren zijn zogenaamde nieuwe moleculaire  
entiteiten. Als zodanig vindt de platform ontwikkeling, 
zoals het ontwerp van vectoren, productie procedures en 
zuiveringsmethoden, plaats terwijl de eerste testen in de 
kliniek worden uitgevoerd om de veiligheid en efficiëntie van 
de gekozen virale vector te onderzoeken. Deze aanpak is zeer 
verdedigbaar, omdat het belangrijk is dat potentiele nieuwe 
medicijnen geen vertraging oplopen om bij de patiënt te komen. 
Zeker bij een uitbraak, zoals de ebolavirus epidemie in West-
Afrika in 2014, of de zikavirus uitbraak in Brazilië in 2015, 
waar levens dagelijks op het spel stonden. Biofarmaceutische 
bedrijven die virale vector gebaseerde producten ontwikkelen, 
zoeken daarom regelmatig ondersteuning van organisaties 
zoals Batavia Biosciences voor het ontwikkelen van een 
robuust en efficiënt productieproces en het leveren van 
klinisch product, zodat intern de focus blijft op het verbeteren 
van de vector platform technologie. 

Oplossing voor zikavirus epidemie
Toen in mei 2015 het zikavirus uitbrak, die zich in rap tempo 
over Zuid- en Midden-Amerika verspreide, begon direct de 
race om een veilig en efficiënt vaccin te ontwikkelen. Er was 
geen vaccin voorhanden, omdat een infectie met het zikavirus 
voor de uitbraak van 2015 zelden geassocieerd was met een 

Batavia Biosciences bereiken
Wilt u meer weten over Batavia Biosciences? Bezoek 
onze website www.bataviabiosciences.com. Batavia 
Biosciences is gevestigd op het BioScience Park in 
Leiden.
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Walter Isaacson, auteur van bekroonde bestsellers Steve Jobs, Einstein en Benjamin Franklin, 
brengt Leonardo da Vinci tot leven in deze nieuwe spannende biografie. 

Op basis van duizenden pagina’s van Da Vinci’s verbazingwekkende notitieboekjes en van 
nieuwe ontdekkingen over zijn leven en werk, vertelt Walter Isaacson een prachtig verhaal 
over hoe Da Vinci’s kunst is verbonden met de wetenschap. Hij laat zien dat zijn genialiteit 
gebaseerd was op vaardigheden die we in onszelf kunnen verbeteren, zoals passievolle 
nieuwsgierigheid, zorgvuldige observatie en verbeeldingskracht die aan fantasie grenst. 

Da Vinci produceerde twee van de beroemdste schilderijen in de geschiedenis, het Laatste 
avondmaal en de Mona Lisa. Daarnaast maakt hij, met een – soms aan obsessie grenzende 
- hartstocht, innovatieve studies van anatomie, fossielen, vogels, het hart, vliegmachines, 
plantkunde, geologie en wapens. Da Vinci’s vermogen geesteswetenschappen en 
bètawetenschappen te combineren, zorgde ervoor dat zijn tekening van de Virtruviusman 
legendarisch werd en dat hij als het meest creatieve genie van de geschiedenis wordt gezien.

Taalvoutjes bestaat 
vijf jaar en dat moet 
gevierd worden! In 
de jubileumeditie 
van ‘Taalvoutjes-het 
boek’ vind je dan ook 
een terugblik op de 
allergrappigste voutjes 
en hoogtepunten van 
de afgelopen vijf jaar. 
Vanaf de oprichting van 
Taalvoutjes tot nu: elk 
jaar heeft zijn eigen top 
tien. En natuurlijk ook in 
deze vijfde editie weer tal 

van niet eerder gepubliceerde taalmissers en -grappen. 

Zo kun je in deze jubileumeditie lachen om prachtige 
aptoniemen – denk aan vishandel ‘Wilma Graat’ en chef-kok 
Sjef de Cock –, de meest ingestuurde voutjes én hilarische 
Engelstalige missers. Verder lees je taalverhalen van fans en 
columns van bekende Nederlanders en Vlamingen.
 
Cabaretier en schrijfster Paulien Cornelisse vraagt zich in haar 
column af hoe je het geluid van een cavia eigenlijk noemt, 
Pieter Derks merkt op dat we het woord ‘super’ wel erg 
makkelijk in de mond nemen en personal English coach Buffi 
Duberman geeft ons het recept voor een badnewsbroodje. 
Verder in dit boek columns van onder anderen Dikke Van 
Dale-hoofdredacteur Ton den Boon, schrijfster en journalist 
Roos Schlikker en de algemeen secretaris van de Nederlandse 
Taalunie, Hans Bennis.

176 pagina’s | € 12,95 | ISBN: 9789460774188

Met een nawoord van 
Willem Otterspeer

Huizinga bestudeerde 
de cultuur van de late 
middeleeuwen anders 
dan veel historici voor 
hem. Het leven was 
destijds veel heftiger dan 
in zijn eigen twintigste 
eeuw. Alles werd minder 
verzacht door luxe; de 
middeleeuwse mens 
werd geconfronteerd 
met de ‘felheid’ van het 
leven. Om daarmee te 

kunnen omgaan, om er betekenis aan te geven, schiepen de 
middeleeuwers allerlei ‘levensvormen’: verhalen, rituelen, 
schilderijen, mode en gebouwen. Huizinga bespreekt die in 
enkele thema’s, zoals het ridderideaal van dapperheid en eer, 
de liefde en de erotiek, het christelijke geloof.

Herfsttij der middeleeuwen is een synthese van beeldende 
kunst en literaire bronnen, van de verstilde sfeer van de 
Vlaamse primitieven en de klacht om het bestaan in het werk 
van contemporaine dichters en schrijvers – dit alles tegen 
de achtergrond van grootse feesten in extravagante kledij en 
pracht en praal.

Uitgeverij Athenaeum

De ondergang van het Avondland

De ondergang van het Avondland, geschreven door de cultuurhistoricus Oswald Spengler in 
de periode 1918-1922, is een beroemd en berucht werk, mede omdat het ook vandaag de dag 
nog steeds invloed heeft op cultuur en politiek. Het houdt ons een spiegel voor als het om de 
ontwikkeling van democratie, de multiculturele samenleving, geopolitiek en de vooruitgang 
in het algemeen gaat. Wat we er ook van mogen vinden: Spengler geeft te denken.

Naast de vertaling van Mark Wildschut lanceert Boom ook de website LeesSpengler.
nl waarop tal van opiniemakers en intellectuelen de actualiteit van het boek toelichten en 
bediscussiëren. Ook biedt de website door samenvattingen, annotaties en videocolleges de 
hedendaagse lezer een handvat om de 100 jaar oude tekst te begrijpen en met het heden te 
confronteren.

Taalvoutjes het jubileumboek

Herfsttij der middeleeuwen

Leonardo Da Vinci

De erfgenamen

De erfgenamen van Ildefonso Falcones is het majestueuze vervolg op de bestseller De 
kathedraal van de zee, maar is volledig los daarvan te lezen. Vrijheid en de ongewisse strijd 
om het bestaan zijn de hoofdthema’s in dit boek.

De setting van De erfgenamen is intrigerend: rond 1400 wordt de stad Barcelona steeds 
machtiger door de bloeiende handel en scheepvaart. Tegelijk wint de kerk aan invloed en 
is er voortdurend strijd tussen zowel edelen en koningen van de verschillende rijken, als 
tussen die edelen en koningen onderling. Tegen die achtergrond vertelt Ildefonso Falcones 
het pakkende, avontuurlijke verhaal over twee vrienden. Bernat, de zoon van Arnau (uit De 
kathedraal van de zee), begint als kaperkapitein; zijn vriend Hugo werkt noodgedwongen 
voor de aartsvijand van Arnau. Hun leven staat steeds op z’n kop door liefdesperikelen, 
intriges en machtswisselingen in Catalonië. Is hun vriendschap tegen dit alles bestand? 

De erfgenamen is een bruisend, krachtig epos vol kleurrijke karakters dat alle 650 bladzijden 
boeit – en dat een prachtig einde heeft. 
‘Falcones slaagt erin de lezer helemaal onder te dompelen in de middeleeuwen.’ La 
Vanguardia 

Deining in de Ruimtetijd 

Einstein, zwaartekrachtgolven en de toekomst van de astronomie

Het is al de wetenschappelijke doorbraak van de eeuw genoemd: de ontdekking van 
zwaarte krachtgolven in het heelal. In februari 2016 maakten wetenschappers bekend dat 
die minuscule trillingen in de ruimtetijd eindelijk echt zijn waargenomen, precies een eeuw 
nadat zij door Albert Einstein werden voorspeld. Niet alleen vormen ze het ontbrekende 
puzzelstukje in Einsteins algemene relativiteitstheorie, ze bieden sterrenkundigen ook een 
geheel nieuw venster op het heelal.

In zijn hyperactuele boek beschrijft Govert Schilling verleden en toekomst van de jacht 
op zwaartekrachtgolven, met kleurrijke anekdotes over menselijke missers én menselijk 
doorzettingsvermogen. Tussen de bedrijven door geeft hij op onnavolgbare wijze heldere 
uitleg over de relativiteitstheorie, pulsars, de oerknal, laserinterferometrie en zwarte gaten.
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Hans van Eenennaam, Chief 
Operational Officer Aduro Biotech 
Europe:
‘Wiebe Olijve, Andrea van Elsas en ik begonnen in 2012 
op het Pivot Park met drie medewerkers onder de naam 
BioNovion en nu, na de overname door een bedrijf uit 
Amerika, werken onder de naam Aduro Biotech Europe 
met bijna vijftig man. Die groei van kleine naar grote 
speler was mogelijk doordat hier op het Pivot Park veel 
faciliteiten aanwezig zijn zoals het Pivot Park Screening 
Centre. Binnen het komende anderhalf jaar zullen drie 
van onze innovatieve toepassingen daadwerkelijk in een 
kliniek worden gebruikt. Een traject dat zeker is versneld 
doordat we hier alle ruimte hebben gekregen om te 
groeien.‘

Troels Jordansen van Glycostem:
‘Binnenkort verhuizen we met ons bedrijf vanuit het 
gebouw waar we twee kleine kantoren en een lab van 
circa zestig vierkante meter hebben naar een gebouw 
waar we de beschikking krijgen over twee keer zoveel 
kantoorruimte en een lab van 250 vierkante meter. We 
werken aan een nieuwe immuuntherapie tegen kanker 
en hebben net de fase 1 klinische studie met veel succes 
afgesloten. Wat wij gaan doen is volledig nieuw en onze 
cleanroom wordt de eerste in Nederland die volgens de 
classificatie werkt die wij nodig hebben. Doordat Pivot 
Park ons met veel geduld en overleg heeft gefaciliteerd 
te groeien zoals wij willen, kunnen we voorlopig op de 
campus blijven. In het lab waar we naar toe verhuizen 
is er zelfs ruimte genoeg om onze productiefaciliteit te 
verviervoudigen.’

Alexander Willemse, CEO van 
BioConnection:
‘In 2012 vestigden we ons als eerste bedrijf op het Pivot 
Park en we hebben de life sciences community in Oss 
gestaag zien groeien. BioConnection profiteert volop 
van die stijging via samenwerking met andere bedrijven 
op de campus. Zo hebben we bijvoorbeeld al een 
samenwerking met buurman ChemConnection. Maar het 
grootste voordeel is dat we vanaf 2016 de beschikking 
hebben gekregen over een eigen productiecapaciteit 
doordat we het Aletta Jacobsgebouw van MSD hebben 
overgenomen. De samenwerking met het Pivot Park en 
MSD is in dat opzicht super, want BioConnection heeft 
zich vooral zo kunnen ontwikkelen door de flexibele 
opstelling van alle partijen. Voor ons is het erg belangrijk 
klantgericht te werken en dan is het prettig te merken dat 
anderen meedenken.’

Oncologie-conferentie
Op 21 november organiseert Pivot Park een oncologie-
conferentie. Internationale pioniers in het veld van de 
immuun-oncologie komen deze dag vertellen over 
doorbraken in ‘precision medicine’ voor kanker 
en benaderen dit zowel vanuit wetenschappelijk 
als bedrijfskundig perspectief. Inschrijven via  
www.pivotpark.com/onco-conference/.

Mirjam Mol neemt afscheid
Vlak na het interview kondigde het Pivot Park aan dat 
Mirjam Mol per 1 januari 2018 afscheid gaat nemen 
als directeur van het Pivot Park. Zij zal terugkeren 
naar de geneesmiddelenontwikkeling bij de Deense 
farmaceut Ferring.

Als directeur van het Pivot Park kijkt Mirjam Mol het liefst ver vooruit om de bedrijven die op het 

park gevestigd zijn zo te faciliteren dat ze ongeremd kunnen groeien. Daarvoor is het nodig 

continu de vinger aan de pols te houden, de samenwerking te zoeken en na te denken over 

nieuwbouw in de toekomst. Groei is mogelijk van de huidige 550 naar duizend medewerkers op 

het park.

Het secretariaat van het Pivot Park is gevestigd boven 
het nieuwe restaurant in gebouw The Pivot. Eén van de 
belangrijkste hotspots op het park. De medewerkers treffen 
elkaar hier tijdens de lunch en borrels, zodat de mensen die 
hier werken nog meer mogelijkheden krijgen om met elkaar 
in contact te komen.

Chemical waste
Belangrijk is dat de bedrijven, die zich op het park vestigen, 
zich niet geremd voelen. Al in het eerste gesprek krijgen ze 
daarom de vraag welke faciliteiten ze in de toekomst nodig 
denken te hebben. ‘Hebben we die op dat moment nog niet 
tot onze beschikking dan kijken we of we daar voor kunnen 
zorgen.’ Een voorbeeld is volgens Mol BioConnection. Het 
bedrijf dat sinds twee jaar de pilot plant heeft overgenomen 
van MSD. Daarmee zijn vier van de zeven MSD-gebouwen 
volledig bezet door één huurder. In de drie overige gebouwen 
zitten meerdere huurders en daar is er nog ruimte voor 
uitbreiding. 

Pivot Park heeft een optimale infrastructuur tot haar 
beschikking om biologische en chemische pharma R&D 
bedrijven te ondersteunen. ‘CO2, stikstof, vacuüm, demi-
water en perslucht komt hier letterlijk uit de muur. Andere 
faciliteiten zijn onze services gericht op de afvoer van 
‘chemical waste’.

Pivot Park - hotspot voor farmaceutische innovatie
‘No limits.’

Persoonlijke begeleider
Om het proces van vestiging van nieuwe bedrijven soepel te 
laten verlopen, hanteert het Pivot Park het systeem van het 
werken met één aanspreekpunt voor alle vragen. ‘Bovendien 
werken we voor alle huurders met een facilitair management 
systeem waarin ze als huurder alle klachten en/of vragen 
kunnen melden, dit wordt ondersteund door een professionele 
facilitaire organisatie.

Als Mol moet uitleggen wat het Pivot Park uniek maakt ten 
opzichte van de andere scienceparken is het wel dat bedrijven 
in Oss echt medicijnen ontwikkelen én produceren. ‘Wat dat 
betreft zit hier een belangrijk stuk van de keten van ‘target 
to market’. Daarbij gaat het niet om bulkproductie, maar 
de opschaling van lab naar de eerste productie en/of hele 
specialistische productie.
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Zevende, geaccrediteerde Jaarsymposium Stichting DUOS 

Blue Sparrows 
MedTech Fonds

Zevende, geaccrediteerde 
Jaarsymposium Stichting 
DUOS (Dutch Uro-
Oncology Studygroup) te 
Utrecht

Stichting Dutch Uro-
Oncology Studygroup 

Het Blue Sparrows MedTech Fonds 
wordt opgenomen in de SEED 
Capital-regeling van de Rijksdienst 
voor Ondernemend Nederland 
(RVO.nl). Dit is bekend gemaakt 
bij het StartupFest Europe 2017 
in Amsterdam. Dit verdubbelt 
de fondsomvang, en daarmee de 
slagkracht van het BSMF. 

Tegelijk is bekend gemaakt dat aan het 
BSMF – vooralsnog als enige fonds 
- ook de E-health tender van RVO is 
toegekend. Deze tender, met een budget 
van € 6 miljoen, is specifiek bedoeld voor 
investeringsfondsen die willen investeren 
in e-health technostarters. 
“Uit deze toekenningen, nog geen half 
jaar na de feitelijke start van ons fonds, 
spreekt een groot vertrouwen in ons team, 
visie en aanpak,” stelt Rogier Barents, 
een van de BSMF-oprichters.Het 
BSMF steunt startende ondernemingen 
die broeden op innovatieve ideeën en 
technologieën met potentie voor de 
zorg. Het fonds hanteert een uniek 
werkmodel, geboren uit enthousiasme 
en eigen recente start-up ervaring van de 
initiatiefnemers. Financiële steun wordt 
daarbij gecombineerd met intensieve 
ervarings-coaching. Daarbij behoedt 
een ‘collectief brein’ nieuwkomers voor 
valkuilen rond bijvoorbeeld prototyping, 
klinische validatie, certificering en 
sales van medtech vindingen. “RVO.
nl heeft sinds de start van de SEED 
Capital regeling in 2005 voor honderden 
miljoenen aan risicokapitaal toegekend - 
zij weten dus waar de juiste balans ligt 
tussen kansen en risico’s. Het sterkt ons 
dat zo’n gerenommeerde organisatie nu 
ook bij ons instapt!”, stelt Barents.
Meer informatie: www.bluesparrows.nl .

(DUOS) is een multidisciplinaire studiegroep van 25 
aangesloten Nederlandse ziekenhuizen, voor investigator 
initiated en door de farmacie geïnitieerde studies bij vroeg 
en laat prostaatcarcinoom, blaascarcinoom en zaadbalkanker. 
DUOS is opgericht in juli 2011 en heeft sinds 2013 de 
ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling) status. DUOS 
werkt samen met gespecialiseerde studiegroepen en 
patiëntenverenigingen in binnen- en buitenland. Binnen 

Stichting DUOS draaien momenteel 20 studies op het gebied 
van uro-oncologische tumoren.

DUOS organiseert 1x per jaar in december haar geaccrediteerde 
Jaarsymposium in Boerderij Mereveld te Utrecht. Als arts bent 
u, na inschrijving via de website, welkom op 8 december van 
9.00 tot 17.00. 

Voor meer informatie over Stichting 
DUOS, de studies, het programma en de 
inschrijving: www.stichtingduos.nl
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‘Welkom bij Grand Hotel Opduin’. Met een stevige handdruk 
laat Miranda, één van de Opduiners die regelmatig de receptie 
bemant, ons meteen voelen dat ze onze komst waardeert. We 
hebben net de boot vanaf Den Helder verlaten en staan binnen 
een kwartier in het viersterrenhotel dat tegen de duinen aan 
leunt. Binnen ligt er nog net geen zand op de grond, want 
overal zijn het strand en de zee zichtbaar aanwezig. Wanneer 
enkele wandelaars terugkeren van het strand waait er zelfs een 
beetje ‘zeewind’ naar binnen.

Slow Food
Pr-manager, Ilona van de Poel vertelt dat één van haar 
favoriete wandelingen de blauwe route is ten zuiden van het 
hotel. ‘Dan wandel je in vijf kilometer door bossen, duinen 
en langs het strand. Ben ik eenmaal onderweg dan heb ik 
soms zelfs het gevoel in Frankrijk te zijn. Vooral als ik de 
wind door de naaldbomen hoor waaien.’ Net als veel van de 
andere Opduiners is de van oorsprong Brabantse Ilona een 
echte liefhebster van het eiland dat al meer dan acht jaar haar 
woonplaats is. Ze deelt haar favoriete uitjes graag met de 
gasten. Net als chefkok Aart Wijker die de scepter zwaait in de 
keuken waar Slow Food een belangrijke leidraad is. Hij werkt 
het liefst met kaas gemaakt met melk van Texelse schapen. 
Een specialiteit die als een van de weinige uit Nederland 
afkomstige biologische producten prijkt op een lijst van 
eerlijke streekproducten. 

Specialiteiten die hij soms ontdekt tijdens zijn eigen 
zwerftochten over het eiland waarbij hij het liefst ergens 
neerstrijkt om een hapje te eten. ‘Veruit favoriet is voor mij 

Texel volgens insiders
Grand Hotel Opduin

de kop van het eiland waar ik kan wandelen met uitzicht op 
de vuurtoren.’ Om na zo’n tochtje neer te dineren in zijn 
restaurant is een beetje als thuiskomen, want voor de witte 
brigade is het belangrijk ook het echte Texelse gevoel uit te 
stralen. Of zoals de huidige directeur Floris-Jan het zo mooi 
omschrijft. ‘Toen we zes jaar geleden op 31 december met 
kat op schoot op weg waren naar ons nieuwe leven op Texel 
werden we gebeld met de opmerking dat we waarschijnlijk 
nog niets hadden gegeten en dat ze iets voor ons in de koeling 
hadden klaargezet. Het is misschien wel het mooiste cadeau 
wat je als hoteldirecteur kunt krijgen. Een team waarbij het in 
de genen zit zich in de schoenen van de gast te verplaatsen.’ 
 
Diezelfde avond proeven wij wat de kok van Opduin met de 
kaas van het Texelse schaap doet. Hij heeft de schapenkaas tot 
een wafeltje gebakken om daarmee een speciaal voorgerecht 
te decoreren. Dat is de aardappelsalade van Boer Keijser, ja 
ook uit Texel, met huisgemaakte lamsham met daarboven op 
een schijfje van een zoetzuur minibietje. De Texelse duindoorn 
komt terug in de speciale balsamico-dressing. Een feest om al 
deze verschillende smaken te proeven. Het als klassiek Frans 
ogende gerecht heeft daardoor duidelijk een lokale twist. 
Grand Hotel Opduin is al heel lang een van de trekkers als het 
gaat om Slow Food en heeft er nu voor gekozen alle gerechten 
met producten uit Texel te bereiden. De vruchtbare grond, de 
room en de zon. Ze zijn allemaal aanwezig in deze unieke 
combinaties.

Winter wereld
Vooral in de winter is het restaurant en daarmee Grand Hotel 

Nog meer tips van insiders:
•  Neem een golfsurfles bij de surfschool op Texel. 

De beste manier om de zee te trotseren.
•  Fiets over het ‘Waal en Burgerdijkje’, misschien 

wel het mooiste fietspad van Texel.
•  Ga parachute springen of maak een rondvlucht 

over het eiland.
• Loop het ‘Sommeltjespad’ aan de Pelikaanweg.

Bij storm naar de ondergelopen Slufter kijken, voor het eerst op een surfplank staan, om vier uur 

’s middags een rondje golfen met uitzicht op de spiegelende zee of van Den Burg naar Den 

Hoorn wandelen. Volgens de Opduiners die in Grand Hotel Opduin dagelijks gasten ontvangen, 

is Texel een eiland waar de natuur regeert. Bijzondere vergezichten, weilanden waarin schapen 

grazen of die zee die overal aanwezig is. Grand Hotel Opduin is misschien wel de beste 

uitvalsbasis om dit grootste Waddeneiland te ontdekken.

Opduin als een cocon waarin iedere bezoeker zich heerlijk 
nestelt. Met speciale arrangementen voor kerst en oud en 
nieuw verrassen de Opduiners hun gasten met muziek en 
tongstrelende culinaire specialiteiten. Maar ook buiten de 
feestdagen om is het verblijf hier letterlijk als een warm 
bad. In de wellness wachten een sauna, een Turks stoombad 
een zwembad en speciale behandelingen als een scrub met 
Waddenzeezout of een massage met Texelse honing. Ilona: 
‘Meestal zijn we met Kerst en oud en nieuw al snel volgeboekt, 
maar we merken ook dat buiten de vakanties steeds vaker 
zakelijke gasten voor ons hotel kiezen. Zo faciliteren we 
regelmatig nascholingen van artsen of combineren we een 
zakelijke bijeenkomst met een rondje golf of yoga onder de 
noemer ‘In balans op Texel’.’

Als de volgende dag de zon even door de wolken heen breekt, 
lijkt Texel helemaal op te leven. Het helmgras danst net iets 
vrolijker in de wind en de sprieten, die dichtbij elkaar staan, 
lijken op een kwebbelend groepje vrouwen. Ze klampen zich 
vast aan het zand in de duinen om hun evenwicht te bewaren. 
Alles dat op Texel groeit en bloeit is gewend aan de zon, de 
wind en de zilte lucht die de natuur met een laagje natuurlijke 
frisheid bedekt. Kijk voor meer informatie over arrangementen 
in Grand Hotel Opduin op www.opduin.nl.
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FYSIEKE GROEI
Gebouw M & A; Health & High Tech
Novio Tech Campus, dat zich richt op bedrijven in de sectoren 
Life Sciences, Health & High Tech, is ‘fysiek’ en qua 
netwerk sterk gegroeid. Fysieke groei kan natuurlijk alleen 
plaatsvinden als bedrijven zich vestigen. Binnen de sector 
Health is een aantal interessante internationale bedrijven op 
de Campus geland. Zo vestigde Vaxxinova haar hoofdkantoor 
op Novio Tech Campus. Vaxxinova is van origine een Duitse 
onderneming die zich richt op research en ontwikkeling van 
vaccins die ziektes bij dieren helpen te voorkomen. Daarnaast 
kwam ook MdXHealth, een wereldspeler op het vlak van 
prostaatonderzoek. MDxHealth nam twee jaar geleden 
Noviogendix, een spin-off van de Radboud Universiteit, over 
en besloot hierop om de activiteiten in Nijmegen verder uit te 
breiden. Een schoolvoorbeeld van hoe een ontdekking op een 
universiteit kan leiden tot lokale en vervolgens internationale 
bedrijvigheid. Deze bedrijven zijn gevestigd in Gebouw M 
op de Campus, een gebouw dat zich uitstekend leent voor 
huisvesting van laboratoria en cleanrooms.

Gebouw A, dat net zoals Gebouw M door Kadans Science 
Partner is herontwikkeld, huisvest meer bedrijven op het 
vlak van High Tech of de cross-over tussen Health & High 
Tech. De meer robuuste uitstraling past onder andere goed bij 
het ‘Digital Health Accelerator’ programma van Rockstart. 
Binnen dit programma doen jaarlijks 10 startups mee om 
hun bedrijf in een snelkookomgeving te laten groeien. Bewijs 
van de aantrekkingskracht van het programma is dat partijen 

Novio Tech Campus
Stilstand is achteruitgang: groei door ‘mee te denken’ met de klant

Binnen 4 jaar rond de 60 kennisintensieve organisaties en meer dan 1000 arbeidsplaatsen 

huisvesten op het gebied van Health & High Tech. Er zijn maar weinig campussen die zich in dit 

tempo ontwikkelen. De groei van Novio Tech Campus bewijst zowel de behoefte als het succes. 

“Een groot deel van de huurders zit hier vanaf de start en blijft doorgroeien op de campus. 

Ze hebben het naar hun zin en gelukkig kunnen we deze doorgroei ook faciliteren. Dat is 

tekenend voor de kracht van de campus: we denken mee met de klant.” Gesprekspartners 

Rikus Wolbers, campusdirecteur, en Chiel van Dijen, adjunct-directeur bij Kadans Science 

Partner, vertellen enthousiast over zowel fysieke groei als netwerkgroei.

vanuit de hele wereld zich melden. Vanuit de Filipijnen, 
Argentinië, Egypte en Duitsland verhuizen ze naar Nijmegen 
en de Campus om daar verder hun bedrijf uit te bouwen.

Onlangs kocht Kadans ook 52Nijmegen, dat pal naast 
Gebouw M en Gebouw A staat en o.a. huisvesting biedt aan 
partijen als Nexperia (voorheen onderdeel NXP) en Royal 

HaskoningDHV. Nu ook 52Nijmegen door Kadans wordt 
gemanaged ontstaan er nog meer doorgroeimogelijkheden 
voor gebruikers op Novio Tech Campus en synergievoordelen 
vanuit conceptgedachte. “De aankoop van 52Nijmegen 
onderstreept de groei en het succes van Novio Tech Campus 
en het vertrouwen dat Kadans als campuspartner daarin heeft”; 
aldus een trotse Van Dijen.

Eigen huisvesting?
Naast verzamelgebouwen hebben organisaties ook de 
mogelijkheid tot de realisatie van eigen huisvesting op de 
campus. In de groene omgeving voor de Gebouwen M en A kan 
grond aan toekomstige partners in erfpacht worden uitgegeven 
voor de realisatie van een eigen pand. EPR Partner was het 

Meer informatie
Novio Tech Campus:
Rikus Wolbers
E-mail: rikus.wolbers@noviotechcampus.com
Mobiel: 06 28876081
www.noviotechcampus.com

Gebouw M en A of overige huisvesting:
Chiel van Dijen MRE
E-mail: c.dijen@kadansvastgoed.nl
Mobiel: 06 50859710
www.kadanssciencepartner.nl
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eerste tech bedrijf dat een nieuw bedrijfspand liet bouwen 
op Novio Tech Campus. De nieuwbouw, die dit jaar werd 
opgeleverd, bestaat uit 2.200 m2 productie- en kantoorruimte, 
verdeeld over drie verdiepingen. EPR Partner, waar ruim 
60 mensen werken, is gespecialiseerd in de ontwikkeling 
en productie van high end industriële modules en systemen 
voor de High Tech industrie. Voor Rikus Wolbers is de 
komst van EPR Partner het bewijs dat Novio Tech Campus 
haar plaats heeft veroverd en een levert aan het innovatie- en 
ondernemersklimaat in Nijmegen en omgeving.

NETWERKGROEI
Briskr Health & High Tech Generator
De ontwikkeling van een innovatieve campus gaat vooral 
ook over de ontwikkeling van een netwerk van partijen die 
een bijdrage leveren aan de groei van de bedrijven. Daartoe is 
Briskr Health & High Tech Generator, opgericht. Het Briskr 
consortium is op 12 oktober gelanceerd. 

‘De regio kent veel initiatieven op het gebied van 
ondernemerschap, maar dat is voor de buitenwereld niet altijd 
zichtbaar. “Met Briskr creëren we een platform waar een 
groot aantal partijen de koppen bij elkaar steekt. Onderlinge 
programma’s worden afgestemd, gestroomlijnd en verbeterd. 
Door deze stroomlijning en afstemming wordt de ondersteuning 
die bedrijven kan worden geboden transparanter en effectiever 
ontsloten. Dit leidt uiteindelijk tot een beter aanbod van onze 
gezamenlijke diensten en faciliteiten en dat is goed voor de 
bedrijven en de regio.”

Kortom: Ook in de toekomst zullen we nog veel van Novio 
Tech Campus horen. Want Novio Tech Campus wordt bemand 
door een team dat als geen ander meedenkt met de klant. 
En daarom beweegt de campus mee met deze innovatieve, 
kennisintensieve bedrijven, een sector waarvoor als geen 
ander geldt: stilstand is achteruitgang. 

Het Briskr consortium bestaat uit partijen actief in de zogenaamde Triple Helix. Het gaat om Gemeente Nijmegen, Health Valley Netherlands, 

Kadans Science Partner, Novio Tech Campus, Oost NL, Provincie Gelderland, Radboud Universiteit, Radboudumc en SMB Life Sciences. Deze 

partijen worden aangevuld met associate partners zoals Business Cluster Semiconductors, Rabobank Rijk van Nijmegen en The Economic Board.

Kadans Science Partner
Kadans Science Partner is vanaf de initiatieffase bij 
Novio Tech Campus betrokken. Het bedrijf is sinds 
2003 actief in de kennisintensieve sector op het gebied 
van huisvesting in de breedste zin, waarbij ook de 
noodzakelijke service & support, een breed netwerk 
en mogelijk ook financiering wordt aangeboden. 
Kadans Science Partner stelt zich ten doel om, samen 
met haar partners, de gebruiker totaal te ‘ontzorgen’ 
op het gebied van huisvesting en faciliteiten op alle 
facetten.

Chiel van Dijen, adjunct-directeur en partner bij 
Kadans is naast ontwikkelaar, vooral een breed 
georiënteerde huisvestingsconsultant. Noodzakelijk, 
én een groot voordeel voor opdrachtgevers, want de Life 
Sciences sector kent haar eigen eisen en uitdagingen. 
‘Huisvestingsconsulent in deze sector betekent kennis 
en expertise van de meest uiteenlopende items: van 
stimuleringssubsidies tot maatwerk in de huisvesting 
en van financieringsvraagstukken tot het beschikbaar 
stellen van een equipment pool met apparatuur. 

Daarnaast moet je bereid zijn tot een flexibel en 
langdurig commitment met je huurders,‘ aldus de 
specialist in deze sterk groeiende nichemarkt. Naast 
Novio Tech Campus is Kadans inmiddels betrokken 
bij tal van belangrijke ontwikkelingen vooral in 
Wageningen, ’s-Hertogenbosch (JADS op gebied 
van Data Science) en Utrecht (Genmab). Locaties in 
Leiden en Eindhoven staan op het programma. Kadans 
is recent een strategische samenwerking aangegaan 
met Oaktree Capital Management, een Amerikaanse 
private equity partij. Samen met Oaktree heeft Kadans 
het doel om de komende jaren haar portefeuille met 
vastgoed voor kennisintensieve gebruikers sterk te 
laten groeien. De recente aankoop van 52Nijmegen 
onderstreept deze ambitie.



28

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

Dit betekent dat kantoorruimte gehuurd kan worden in units variërend van 25 m2 tot enkele hele verdiepingen.
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Het Mercator Technology & Science Park heeft een unieke ligging aan de rand van de universiteitscampus in een regio met 
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 ne negniwueinrev  ehcsimonoce leev roov negroz ne dnah ni dnah naag nemenredno ne nekeozrednO .tmokneejib tnelat gnoj

externe contacten.

BV Campus matcht uw huisvestingsvraag met de mogelijkheden binnen het Mercator Technology & Science Park of elders 
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Bedrijfsruimte op hoog niveau

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

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

Novio Tech Campus 
for Life Sciences & High Tech Innovation

Meer informatie: www.noviotechcampus.com

Mercator_1_2014.indd   32 23-05-14   13:05
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Europees octrooigemachtigde Tanja la Cour heeft veertien 
jaar ervaring met biotechnologische octrooien en is anderhalf 
jaar actief als octrooispecialist life sciences bij DeltaPatents. 
Ze merkt nu al dat ze binnen afzienbare tijd versterking 
kan gebruiken. Met een achtergrond in de biochemie is 
zij de aangewezen persoon om de nieuwe afdeling binnen 
octrooibureau te leiden. ‘Ik ontdekte tijdens mijn studie al 
heel snel dat het schrijven van rapporten me beter lag dan het 
werken in het laboratorium. Daarom ben ik gaan werken als 
octrooigemachtigde bij bedrijven die werkzaam waren binnen 
de sectoren food en farma. Een achtergrond die ik goed kan 
gebruiken voor de klanten van DeltaPatents.’

Collega octrooigemachtigde en directeur Jelle Hoekstra 
verduidelijkt dat het niet geheel toevallig is dat DeltaPatents het 
pad bewandelt om life sciences in een speciale afdeling onder 
te brengen. ‘We werken al vanaf de oprichting van ons bureau 
voor grotere bedrijven die onder andere meetinstrumenten 
ontwikkelen voor de medische sector en zien dat deze steeds 
vaker technologieoverstijgend zijn. Zo kan het voorkomen dat 
dat bij een uitvinding van een medisch meetinstrument het 
niet alleen meer om een fysische/softwarematige uitvinding 
gaat, maar heb je ook kennis van life sciences nodig.’ Om dit 
specialisme de aandacht te geven die het verdient, is binnen 
DeltaPatents besloten alle deskundigheid over deze sector te 
bundelen en verder uit te breiden. Geheel in overeenkomst met 
de bewegingen die het octrooibureau in deze markt waarneemt.

Face to face
Met kantoren in Leiden en Eindhoven kan DeltaPatents 
gemakkelijk de voor hen opkomende markt bedienen, maar de 
vestigingsplaats is volgens Hoekstra en La Cour eigenlijk niet 
van belang. ‘Voor ons is face to face contact heel belangrijk. 
Daarom is het geen probleem naar klanten toe te reizen. We 
werken op basis van een persoonlijke benadering en denken 

graag me de klant mee. Vooral als het gaat om het aanvragen 
van octrooien voor nieuwe vindingen. De markt wordt op dat 
punt steeds complexer en het is belangrijk helderheid te hebben 
over wat een klant wil octrooieren en exact wil gebruiken.’

Plastic beker
La Cour gebruikt het voorbeeld van de plastic beker om uit 
te leggen wat ze bedoelt. ’Neem iemand die een plastic beker 
uitvindt en deze vinding laat patenteren. Dan kan een ander 
diezelfde beker in ieder geval niet namaken, maar wel patent 
aanvragen op een verbeterde versie daarvan . En dan kun je 
niet meer de verbeterde versie van je eigen uitvinding op de 
markt brengen. Een octrooi geeft je namelijk niet het recht je 
uitvinding te gebruiken, maar het recht anderen te verbieden 
om je uitvinding te gebruiken. Vooral kleinere bedrijven 
hebben dat niet altijd helder voor de geest.’ Om te voorkomen 
dat de bescherming in de toekomst niet volledig genoeg is, 
benadrukt La Cour dat het belangrijk is onderscheid te maken 
in het gebruiken van een uitvinding en het octrooieren ervan. 
Je kunt nog zo’n mooie nieuwe vinding hebben, als je geen 
vrijheid hebt om te opereren, om met andere woorden deze 
vinding op de markt te brengen, heb je er in de toekomst niets 
aan. Daarom steken we veel tijd in het eerste oriënterende 
gesprek. Het is beter om plannen in een vroeg stadium aan 
te passen dan er later achter te komen dat het oorspronkelijke 
idee commercieel gezien niet interessant is. Vooral bij 
technisch georiënteerde bedrijven ligt vaak de focus sterk 
op de technische aspecten van de innovatie. Maar het feit dat 
iemand jaren bezig is geweest tot een bepaalde ontdekking 
te komen, ofwel ‘proof of complexity’, is geen garantie voor 
succes.’

Het octrooiveld verandert
Een ander belangrijk voordeel van het inschakelen van 
een deskundig octrooibureau is volgens Hoekstra dat deze 

op de hoogte is van veranderingen in de IP-wetgeving en 
jurisprudentie. ‘Wij signaleren dat het systeem tegenwoordig 
strenger is. Onder druk van de politiek neemt de 
patentvriendelijkheid af. Was het in het verleden gemakkelijker 
een breed patent aan te vragen, tegenwoordig moet je dit heel 
goed onderbouwen anders krijg je dit niet. Als je iets niet goed 
hebt omschreven, volgt vaker een afwijzing. Wordt een patent 
eenmaal afgekeurd, dan ben je te laat, want opnieuw patent 
aanvragen kan niet. Daarom is het zo belangrijk veel aandacht 
te besteden aan het voortraject.’ 

Dat het in de toekomst mogelijk zal zijn een Europees patent 
aan te vragen in plaats van een patent voor elk land apart is 
koffiedikkijken volgens de twee. ‘Drie jaar geleden spraken ze 
er al van dat dit over een jaar mogelijk zou zijn. Een eventueel 
Europees patent is sterk gelieerd aan Brexit. Optimisten 
denken dat het wel goed komt, maar pessimisten wijzen op 
een langere termijn dan één jaar.’ Nu werkt DeltaPatents voor 
het aanvragen van octrooien in landen buiten Europa samen 
met agenten die de lokale markt kennen. Als het om Europa 
gaat, worden zij door diezelfde agenten vaak ingeschakeld als 
deskundigen. ‘Wij zijn gespecialiseerd in de Europese wetten. 
Sterker nog, wij houden 
de ontwikkelingen heel 
nauwkeurig bij en geven 
cursussen aan zowel 
(toekomstige) Europese 
octrooigemachtigden, de 
Europese examinatoren, 
als de cursisten als 
het gaat om Europese 
octrooien.’

DeltaPatents specialist life sciences
Patentmarkt steeds complexer

Octrooigemachtigden Jelle Hoekstra en Tanja La Cour van  

DeltaPatents zitten ook in het team dat het blog bijhoudt waarin ac-

tuele ontwikkelingen over patenten in Europa worden beschreven.

Wat is patenteerbaar?
Het gouden ei in de handpalm van de uitvinder is 
misschien wel het meest sprekende beeld op de 
folder van DeltaPatents. De uitvinding die bedrijven 
willen beschermen. Hoe ze dit het beste kunnen 
doen, hangt volgens de specialisten van DeltaPatents 
sterk af van de markt. Of zoals zij zeggen: ‘Scientific 
complexity is no criterium for commercial success.’ 
Het is met andere woorden belangrijk om te weten of 
een uitvinding echt nog niet bestaat en of er vrijheid 
bestaat om te opereren. Het aanvragen van een patent 
begint volgens de deskundigen van het octrooibureau 
in Eindhoven en Leiden dan ook met een gesprek 
waarin datgene wat een klant wil gaan patenteren 
eerst uitgebreid wordt besproken. Kijk voor meer 
informatie op www.deltapatents.nl.

Octrooispecialist en 
opleidingsinstituut DeltaPatents
DeltaPatents is een naam die al sinds 2001 verbonden 
is met het verzorgen van opleidingen en cursussen 
voor octrooigemachtigden en adviseurs in heel 
Europa. Ook is hun Engelstalige blog over wijzigingen 
in de Europese wet erg populair bij iedereen die met 
octrooien werkt. Vanuit dat brede specialisme, zetten 
ze steeds vaker hun deskundigheid in om bedrijven 
in de biotechnologie en life sciences bij te staan. 
Met een speciaal voor deze sector opgericht team 
dat zich onder leiding van octrooispecialist Tanja la 
Cour snel zal uitbreiden. Kijk voor meer informatie op  
www.deltapatents.com. 

Biotechnologie heeft zich ontwikkeld tot een kerntechnologie binnen farma, voedsel en 

industriële toepassingen. Een goede ontwikkeling volgens Tanja la Cour en Jelle Hoekstra van 

DeltaPatents, maar het IP veld verandert daardoor. Door de hoeveelheid uitvindingen en 

politieke druk is het volgens de twee octrooispecialisten niet meer zo gemakkelijk een breed 

patent te krijgen en ook is het belangrijk om verder te kijken dan alleen het beschermen van 

de vinding. Iets dat juist binnen de sector biotechnologie en life sciences heel lastig is, omdat 

vindingen in dit gebied vaak technisch complex zijn.
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Nutricia Research, de wereldwijde R&D-organisatie ach-
ter de divisies Early Life Nutrition en Advanced Medical 
Nutrition van Danone, zet de strategische samenwerking 
met OCS Life Sciences voor data-analyse en statistische 
dienstverlening voort. De onderneming heeft zich via een 
‘preferred partnership’ met de gespecialiseerde Life Sci-
ences business unit van OCS verzekerd van flexibele re-
sourcing voor projecten, vervanging van interne functies 
en piekbelasting. “Door deze samenwerking kunnen we op 
ieder gewenst moment beschikken over mensen met de 

Nutricia Research tekent bij voor preferred partnership met OCS Life Sciences

juiste ervaring met klinische data en biomedisch onder-
zoek. Dit is belangrijk om snel te kunnen schakelen en met 
een zo sterk mogelijk team bij te dragen aan de weten-
schappelijke onderbouwing van producten en innovaties”, 
aldus Paul Vervuren, Senior Team Leader Data Science bij 
Danone Nutricia Early Life Nutrition.

Producten voor een beter en gezonder leven
Het in Utrecht gevestigde innovatiecentrum is een van de cen-
trale onderzoekscentra van Danone. Er wordt innovatief on-

derzoek gedaan naar de rol van voeding, waarbij specifieke, 
wetenschappelijk onderbouwde voedingsconcepten worden 
ontwikkeld. Hiertoe wordt gesteund op klinische studies en 
wereldwijde samenwerking met wetenschappelijke instituten 
en professionals in de gezondheidszorg. “De consultants van 
OCS helpen ons om betrouwbare data te verzamelen, verrij-
ken en analyseren, en om input te leveren voor rapportages en 
publicaties. Deze samenwerking stamt uit 2010 en is in 2013, 
2015 en nu in 2017 bestendigd met een preferred partnership. 
Belangrijke voordelen zijn het begrip van onze software, de 

ervaring met biomedisch onderzoek en 
affiniteit met onze data. Bovendien weet 
je precies wat je aan elkaar hebt. Daar-
door kunnen de consultants van OCS di-
rect op gelijkwaardige basis meedraaien 
in onze teams.”

Nieuwe initiatieven
Het door Vervuren geleide data science 
team bij Nutricia Research is gedreven 
om de processen, kennis en methodes te 
blijven ontwikkelen. Dit om de efficiën-
tie en kwaliteit te vergroten, en om nieu-
we innovaties mogelijk te maken op het 
gebied van voeding. Ook zet het team 
zich actief in voor professionalisering 
van het vakgebied, onder andere door ac-
tiviteiten om de bekendheid en instroom 
te vergroten. “De consultants van OCS 
denken ook hierin mee en participeren 
enthousiast in nieuwe ideeën en initiatie-
ven. Zo hebben we samen publieke 
workshops en trainingen georganiseerd 
over onder andere de CDISC-standaard 
voor klinische data en ODS-grafieken in 
SAS. Deze zijn erg goed ontvangen en 
krijgen zeker een vervolg.”

Nutricia Research
Danone zet zich met 2.300 medewerkers 
in Nederland en 100.000 wereldwijd in 
om via voeding een bijdrage te leveren 
aan de gezondheid van zoveel mogelijk 
mensen, overal ter wereld. Nutricia Rese-
arch (www.nutriciaresearch.com) is de 
wereldwijde R&D-organisatie achter de 
Early Life Nutrition en Advanced Medi-
cal Nutrition divisies van Danone. Het 
onderzoekscentrum richt zich op het ont-
wikkelen van specifieke, wetenschappe-
lijk onderbouwde voedingsproducten 
voor mensen met speciale voedingsbe-
hoeften. Van zwangere vrouwen, jonge 
moeders en jonge kinderen tot ouderen 
en specifieke patiëntenpopulaties in alle 
leeftijdscategorieën. 

OCS Life Sciences
OCS Life Sciences is een specialistisch 
CRO dat zich richt op het leveren van 
hoogwaardige expertise en diensten aan 
onze life sciences klanten. Met ervaring 
in alle fasen van klinisch onderzoek in 
een groot aantal therapeutische gebieden 
kunnen de diensten van OCS Life Scien-
ces geleverd worden als een resourcing 
oplossing die ondersteuning biedt voor 
een bepaalde periode, zowel ter plaatse 
of vanuit ons kantoor, of in de vorm van 
een project waar OCS Life Sciences ver-
antwoordelijk is voor het leveren van het 
eindproduct. Meer informatie is beschik-
baar op www.ocs-lifesciences.com.

OCS Life Sciences is a specialist CRO that focuses on bringing high-value expertise 
and services to our life sciences clients. We’re experienced in all phases of clinical 

trials in a multitude of therapeutic areas. Our services may be delivered as a 
resourcing solution where our staff provides support for a given period of time 

either on-site or off-site, or in the form of a project where OCS Life Sciences takes 
responsibility for delivering the end product. 

Clinical Data 
Management 

Statistical 
Programming 

Reporting and 
Biostatistics 

CDISC 
Standardisation 

and Training 

Our data managers build 
clinical trial databases, 

design eCRFs, and provide 
support all the way through 

data cleaning and 
database lock. From 

experience they keep tabs 
on key stakeholders, both 

inside and outside the 
organisation, and ensure a 

smooth, consistent, and 
timely data flow. 

Our programmers produce 
SDTM and ADaM datasets 
from raw data and ensure 

that they conform to 
CDISC standards. On top of 
that we’re very capable in 
producing tables, listings, 

and figures using SAS, 
including descriptive 

statistics and other most 
common statistical 

methods. We follow either 
your procedures or ours. 

In the early stages of your 
studies our biostatisticians 

provide input to study 
protocols, perform meta-

analyses, and write 
statistical analysis plans, 

including the selection and 
design of moderate and 

complex statistical models. 
Once data flows in we 

apply such methods and 
interpret the study results. 

We develop custom 
solutions that expedite the 

creation of SDTM and 
ADaM datasets and 

Define-XML. Our experts 
build CDISC compliant 

clinical data warehouses or 
data pools from legacy 

trials. Our trainers provide 
off-the-shelf and bespoke 
training on the topics of 
SAS programming and 
CDISC data standards. 

OCS Life Sciences works with a team of more than 30 employees with over 
200 years combined experience. We’re a Gold Partner of SAS Institute in 

the Netherlands, and a CDISC Gold Member.  

For our vacancies and other information visit www.ocs-lifesciences.com,  
contact us via e-mail at info.nl@ocs-consulting.com, or call +31 (0)73 523 6000. 

Ask for Melanie Schopp or Jules van der Zalm. 
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‘Mercachem (sinds 1997) en Syncom (sinds 1988) hebben 
veel overeenkomsten. Beide zijn begonnen als universitaire 
spin-offs. Beide behoren met respectievelijk 175 en 130 
medewerkers tot de grotere contract research organizations in 
Nederland. Beide wisten de afgelopen jaren een 10% tot 15% 
omzetgroei te realiseren. Gezamenlijk behaalden Merchachem 
en Syncom vorig jaar een omzet van €30 miljoen.’ ‘Daarnaast,’ 
vervolgt Syncom’s CEO. 'kennen we elkaar al meer dan twintig 
jaar en hebben we veel samengewerkt in onderzoeksprojecten.’

De toekomst
‘We gaan niet proberen om twee organisaties samen te voegen,’ 
vertelt Ton Vries. ‘Onze klanten blijven zakendoen met twee 
bedrijven en de twee vestigingen in Groningen en Nijmegen, die 
beide worden uitgebreid, blijven bestaan. Het grote voordeel 
is dat we door de fusie meer diensten kunnen aanbieden en 
kunnen participeren in grotere onderzoeksprojecten. Syncom 
en Mercachem bieden als CRO een breed pakket aan diensten 
vanaf early discovery chemistry tot fase 1 klinische trials en 
dat van milligram-scale exploratory research tot kilogram-
scale GMP productie. Syncom is wereldwijd onder meer 
bekend als specialist in de synthese van chirale moleculen. 
Mercachem, die 2 vestigingen in Nijmegen heeft en 1 in 
Praag, onderzoekt onder meer welke compounds het meest 
effectief zijn voor mogelijk nieuwe medicijnen voor kanker- 
en alzheimerpatiënten. 

Het tij heeft de CRO’s de afgelopen jaren enorm mee gezeten. 
Biotech- en farmabedrijven maken in toenemende mate 
gebruik van deze externe, gespecialiseerde dienstverleners. 
Naar verwachting zal deze tendens ook de komende jaren 
doorzetten, een ontwikkeling waarin de Mercachem-Syncom 
Groep op volle kracht zal participeren.

Mercachem-Syncom Groep
Small enough to care. Large enough to matter.

Twee grotere CRO’s in Nederland. Ze hebben veel gemeen, maar er zijn ook verschillen. Ze 

vullen elkaar aan en hebben beide expansie als streven. De krachten bundelen is dan een 

slimme zet. En zo besloten het Groningse Syncom en sectorgenoot Mercachem uit Nijmegen 

samen verder te gaan. De Mercachem-Syncom groep is geboren. Ton Vries, CEO Syncom,  

aan het woord.

‘Belangrijk voor ons is om ‘Small enough to care. Large 
enough to matter’ te blijven. Dat wil zeggen: we verliezen de 
menselijke maat niet uit het oog, maar het doel is de komende 
jaren een omzetgroei naar €50 tot €100 miljoen en minstens 
twee acquisities in binnen- en buitenland te realiseren,’ aldus 
de enthousiaste CEO. Durfinvesteerder Gilde Healthcare en 
pensioenbelegger PGGM steunen de groeiplannen en hebben 
voor een onbekend bedrag een meerderheidsbelang genomen 
in het fusiebedrijf.

Voor meer informatie;
www.syncom.nl
www.mercachem.com

About the Mercachem-Syncom 
Group
The Mercachem-Syncom Group has a proven track 
record of almost 30 years supporting leading pharma 
and biotechnology companies with innovative and 
complex medicinal chemistry programs. Starting 
as a chemistry service provider, the Group has 
transformed into an integrated drug discovery CRO 
offering innovative chemistry, medicinal chemistry, 
library synthesis, early process research services 
and cGMP manufacturing services to accelerate the 
drug discovery and development process in a flexible 
and cost-effective way. Furthermore, the Group has 
developed independently novel chemical matter in a 
number of areas, including CDK8 and sumoylation 
inhibitors (Sumiq Therapeutics) which will be 
further developed in milestone-based partnerships. 
The Mercachem-Syncom Group is recognized as 
a world leader in chiral chemistry with a strong 
focus on chiral resolution technology. With close 
to 250 chemists (> 50% PhD) working in state-of-
the-art laboratory facilities, the Group serves many 
pharmaceutical and biotech companies throughout  
the world.
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Kite Pharma, Inc., (Nasdaq:KITE), een vooraanstaand 
celtherapiebedrijf, kondigt aan dat patiënten in de 
Europese Unie nu worden behandeld met haar 
onderzoekskandidaat axicabtagene ciloleucel, in het 
veiligheidsexpansiecohort van ZUMA-1 (ClinicalTrials.
gov, NCT: 02348216). Kite includeert momenteel volwassen 
patiënten met recidief diffuus grootcellig B-lymfoom 
(DLBCL), primair mediastinaal B-cel lymfoom (PMBCL) 
en getransformeerd folliculair lymfoom (TFL) in meerdere 
medische centra in de EU. Kite heeft in juli 2017 een Markt 
Authorisatie Aanvraag (MAA) ingediend bij het European 

Medicines Agency (EMA) voor axicabtagene ciloleucel, de 
eerste CAR-T toepassing in Europa.

“Deze belangrijke mijlpaal toont onze toewijding aan de 
ontwikkeling van een mogelijk genezende behandeling voor 
patiënten met ernstige bloedkanker, waar dan ook ter wereld,” 
aldus David Chang, M.D., Ph.D., Executive Vice President 
Research and Development en Chief Medical Officer bij Kite. 
“Onze CAR-T-expertise, ontwikkeld in de Verenigde Staten, 
vormt een belangrijke basis voor de uitbreiding van onze 
activiteiten naar andere delen van de wereld dit jaar.”

De eerste patiënt binnen het 
veiligheidsexpansiecohort is 
behandeld bij het Academisch 
Medisch Centrum van 
Amsterdam door Professor Dr. Marie José Kersten. Verwacht 
wordt dat meer patiënten in 2017 in verschillende medische 
centra in heel Europa zullen worden behandeld.
 
“De resultaten van ZUMA-1 in de Verenigde Staten zijn 
bemoedigend en we zijn blij dat wij een van de eerste medische 
centra zijn die deze nieuwe behandeling naar de EU mogen 

brengen,” aldus Professor Dr. Marie José 
Kersten, hoofdonderzoeker van de studie en 
afdelingshoofd hematologie van het AMC in 
Amsterdam. “Als lymfoomspecialist doet het 
mij goed dat wij deze mogelijk 
transformerende behandeling nu kunnen 
aanbieden aan patiënten met recidief, 
agressieve NHL (non-Hodgkin-lymfoom) die 
voorheen geen andere behandelmogelijkheden 
hadden.” 
 
Kite heeft toegang gekregen tot het PRIME 
programma van het Europees 
Geneesmiddelenbureau (EMA) voor de 
behandeling van recidief DLBCL. Het 
PRIME programma ondersteunt de spoedige 
ontwikkeling en beoordeling van 
geneesmiddelen die een belangrijk 
therapeutisch voordeel kunnen bieden boven 
bestaande behandelingen, of waar patiënten 
zonder verdere behandelingsopties van 
kunnen profiteren.
 
Over axicabtagene 
ciloleucel
De voornaamste productkandidaat van Kite, 
axicabtagene ciloleucel, is een behandeling in 
ontwikkeling waarbij de T-cellen van 
patiënten worden voorzien van een chimere 
antigeen receptor (CAR) die het antigeen 
CD19 herkent, een eiwit dat tot expressie 
komt op het celoppervlak van B-cel lymfoom 
en leukemie cellen. De aldus gemodificeerde 
T-cellen kunnen vervolgens de kankercellen 
herkennen en uitroeien. Axicabtagene 
ciloleucel is momenteel onder beoordeling 
van de Amerikaanse Food and Drug 
Administration (FDA) voor agressief non-
Hodgkin lymfoom en heeftBreakthrough 
Therapy Designation status voor diffuse 
grootcellige B-lymfomen (DLBCL), 
getransformeerde folliculaire lymfomen 
(TFL) en primaire mediastinale B-cel 
lymfomen (PMBCL).
 
Over Kite
Kite is een biofarmaceutisch bedrijf dat zich 
richt op de ontwikkeling van innovatieve 
kankerimmunotherapieën met als doel een 
snelle, langdurige, duurzame respons en het 
wegnemen van de last van chronische zorg. 
Het bedrijf is gericht op de ontwikkeling van 
chimere antigeen receptor (CAR) en T-cel 
receptor (TCR) gebaseerde celtherapieën ter 
versterking van het afweersysteem om 
tumoren te herkennen en te elimineren. Kite 
is gevestigd in Santa Monica, CA en heeft in 
de EU locaties in Londen en Amsterdam. 
Ga voor meer informatie over Kite naar www.
kitepharma.com. Volg ook @KitePharma op 
Twitter via www.twitter.com/kitepharma.

Kite start Axicabtagene Ciloleucel CAR-T klinisch programma in de Europese Unie



33

Biofarmaceutisch bedrijf AbbVie bestaat 

1 januari 2018 vijf jaar. We blikken terug en 

kijken vooruit met Lennaert Rijken, sinds 

februari 2017 General Manager van AbbVie 

Nederland. ‘Innovatie zit in het DNA van 

deze organisatie. Onze ambitie is om een 

constante stroom van nieuwe innovatieve 

geneesmiddelen te realiseren. Daarbij kijken 

we naar ziektegebieden waar de grootste 

medische uitdagingen liggen, zoals in de 

immunologie en oncologie.’

Januari 2013 zag AbbVie het levenslicht. In vijf jaar tijd is het 
jonge biofarmaceutische bedrijf gegroeid van ruim 20.000 naar 
bijna 30.000 medewerkers wereldwijd, met geneesmiddelen in 
meer dan 175 landen. Rijken maakte deze groei vanaf diverse 
werelddelen mee. ‘Mijn loopbaan heeft mij de afgelopen jaren 
op veel plekken op de wereld gebracht. Van Amerika tot Azië 
en Australië. En nu weer terug in Nederland, het land waar we 
vaak op veel ontwikkelingen vooruit lopen.’

Focus aanbrengen
AbbVie is een op onderzoek gerichte organisatie waar 
samenwerking binnen de zorgketen hoog op de agenda staat. 
Een belangrijke pijler binnen AbbVie’s R&D visie is focus. 
‘We focussen ons op vier ziektegebieden waarin al veel is 
bereikt, maar ook nog grote medische voortuitgang te behalen 
is: Immunologie, Oncologie, Neurologie en Virologie. We 
zijn nog niet klaar! In de immunologie bouwen we voort op 
onze ervaring van bijna 20 jaar. We hebben momenteel 20 
moleculen in ontwikkeling. Twee van die moleculen - voor 
de behandeling van immuungemedieerde aandoeningen, zoals 
reumatoïde artritis en psoriasis - zijn vergevorderd. Daarnaast 
richt AbbVie zich erop om ook in de oncologie vooruitgang te 
brengen en het fundament te leggen voor de volgende generatie 
behandelingen. We evalueren 16 toekomstige geneesmiddelen 
waarmee we in potentie 20 kankersoorten kunnen behandelen. 
Momenteel lopen er wereldwijd 200 klinische studies.’’

AbbVie Nederland
Constante stroom nieuwe innovatieve geneesmiddelen

Medische wetenschap verder 
brengen
Volharding en vooral het begrijpen van het ontstaan van ziekten 
spelen een belangrijke rol in AbbVie’s R&D visie. ‘Twintig 
jaar geleden startte AbbVie bijvoorbeeld met onderzoek naar 
een eiwit, BCL-2, dat een rol speelt bij bloedkanker. Heel 
wat stappen zijn sindsdien genomen om te komen waar we 
nu staan: de recent geïntroduceerde eerste BCL-2-remmer 
monotherapie in tabletvorm die mensen moet gaan helpen met 
moeilijk te behandelen Chronische Lymfatische Leukemie.’ 
AbbVie’s ambities gaan verder. ‘Uiteindelijk hoop je dat 
je mensen daadwerkelijk kunt genezen van de ziekte, zoals 
ons gelukt is bij hepatitis C. Daarom investeren wij ook in 
veelbelovende technologie die de medische wetenschap weer 
een stap verder brengt. Zo proberen we meer grip te krijgen op 
de genetica en genomica. Hiervoor werken we onder andere 
samen met Harvard in de VS en in Europa met Genomics 
Medicine Ireland. We hopen hierdoor de ziektemechanismen 
ook echt te gaan snappen. Deze inzichten moeten ertoe leiden 
dat we het succes van onze onderzoeksprogramma’s kunnen 
vergroten. 

Een andere technologie waar we stappen in maken, zijn 
antibody drug conjugates (ADC) in de oncologie. Een slim 
mechanisme dat het geneesmiddel in een pakketje aflevert 
bij de tumorcellen en alleen daar vrijkomt. Deze inmiddels 
bewezen technologie kan grote vooruitgang bieden op het vlak 
van targeted medicine. 

Samenwerking
’Blijven innoveren is niet iets dat een persoon of een bedrijf 
alleen kan doen,’ besluit Lennaert Rijken. ‘Onze derde 
en misschien wel belangrijkste pijler in de R&D visie is 
samenwerking. We hebben een sterke eigen R&D organisatie 
waar getalenteerde mensen werken, zowel op internationaal 
niveau als ook in Europa. Alleen in Europa werken 1.200 
medewerkers in de R&D. Meer dan 10.000 patiënten doen 
in Europa mee aan 83 studies, die 20 verschillende indicaties 
onderzoeken. Ongeveer 60 procent van onze recente of 
aanstaande introducties komt uit AbbVie’s eigen keuken.’ 
Tegelijkertijd gelooft AbbVie in samenwerking en bundeling 
van krachten. ‘Ondanks onze eigen sterke R&D organisatie 

zoeken we ook actief samenwerking op met partners in de zorg 
waaronder ziekenhuizen, onderzoekscentra, universiteiten, 
biotech bedrijven en ook met andere farmaceutische bedrijven. 
Juist door deskundigen met diverse achtergronden bij elkaar 
te brengen, kunnen we elkaar versterken. Op deze manier 
kunnen we écht toegevoegde waarde brengen voor de patiënt.

Voor meer informatie:
www.abbvie.nl

Bij AbbVie Nederland werken 330 medewerkers, 
waarvan 200 zich vanuit Hoofddorp dagelijks inzetten 
voor de beschikbaarheid van geneesmiddelen, het 
juiste gebruik ervan én de zorg eromheen. Daarvoor 
staan zij in contact met overheid, verzekeraars, 
zorgverleners en patiëntengroepen. In Zwolle zijn 
130 mensen verantwoordelijk voor de internationale 
logistiek en supply chain. Bij AbbVie staat goed 
werkgeverschap hoog op de agenda. Dit komt onder 
meer tot uiting in de jaarlijkse ambitieuze deelname 
aan Great Place to Work; een empirisch onderzoek 
naar de meest mensgerichte organisaties. AbbVie 
scoort ieder jaar hoog in de categorie “Large and 
Multinational Companies”.

Lennaert Rijken (43) startte 13 jaar geleden zijn farma 
loopbaan in de buitendienst bij Abbott Laboratories. 
Vervolgens bekleedde hij, eerst bij Abbott en sinds 
2013 bij AbbVie, diverse internationale functies in 
onder meer de VS, Frankrijk, China, Singapore en 
Australië. Sinds februari 2017 is Rijken General 
Manager bij AbbVie Nederland. 
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IMIHGOM B.V. is a business development company, esta-
blished in July 2016. IMIHGOM collaborates with start-
ups/scale-ups/SMEs/biopharmaceutical companies in 
three main areas of services across Oncology and Central 
Nervous System programs.

The three main areas of services are Business Development 
Intelligence, Business Development Venture and Business De-
velopment Capital. 

Through Business Development Intelligence, we map out our client’s technology or 
drug program in comparison to its competitors, globally. Through Business Deve-
lopment Venture, we introduce our client’s (new) technology to drug discovery and 
drug development programs increasing the success rate (time & cost) from target 
identification into Phase 1, Phase 2 and Phase 3 trials. We also support with in-licen-
sing and out-licensing of drug programs. Through Business Development Capital 
we identify and introduce investments to a technology platform or drug program. 
IMIHGOM supports collaborations across The Netherlands, Switzerland and New 
England – USA.

Hettich Benelux B.V. | +31 (0)88 221 99 00 | info@hettichbenelux.com | www.hettichbenelux.com

ettich Benelux is uw toon-

aangevende producent van

maatwerk en distributeur 

van gerenommeerde merken op het 

gebied van laboratoriumapparatuur. 

De apparatuur die wij u bieden is altijd 

afgestemd op uw specifi eke toepas-

singen en wensen. Of het nu gaat om 

incubatoren, centrifuges, klimaatkasten 

en -kamers, koelkasten, vriezers of 

fl owkasten. Wij beseffen dat in lang 

niet alle gevallen kan worden volstaan 

met een standaardoplossing. Daarom 

overleggen wij graag met u over de 

mogelijkheden. Engineered for you.

Kwaliteit, 
innovatie en 
service

H

BioPure Q-Clamp:  
de sanitaire Tri-Clamp 
die u met één hand 

kunt bevestigen

De meest recente innovatie van het 
merk BioPure van Watson-Marlow 
Fluid Technology Group is de 
Q-Clamp: een nieuwe sanitaire Tri-
Clamp® klem voor vloeistofsystemen 
voor eenmalig gebruik, die in minder 
dan 5 seconden kan worden aangesloten 
en losgekoppeld. Deze gepatenteerde 
sanitaire Tri-Clamp klem kan met 
één hand bevestigd worden, vereist 
geen gereedschap en is geschikt 
voor gebruik in de farmaceutische 
en de biotechnologische industrie. 
Bovendien wordt deze lichtgewicht 
sanitaire klem ondersteund door een 
toonaangevend validatiepakket voor 
componenten die niet met vloeistoffen 
in aanraking komen.

De BioPure Q-Clamp kan zonder 
gereedschap worden vastgemaakt 
en verwijderd. Een uniek 
sluitingsmechanisme zorgt ervoor 
dat de klem snel met één hand kan 
worden gesloten, wat de belasting 
van de gebruiker beperkt. Een ander 
belangrijk voordeel is het dubbelzijdige 
blokkeringsmechanisme dat ervoor 
zorgt dat de klem gesloten blijft in het 
onwaarschijnlijke geval dat één kant 
zou loskomen. Q-Clamp biedt de eerste 
echte verzegelde identificatietechnologie 
voor Tri-Clamp aansluitingen. De extra 
component kan ook worden gebruikt voor 
kleuridentificatie, waardoor het mogelijk 
wordt om de relevante onderdelen van 
het proces aan te geven. 

Er zijn acht kleuren beschikbaar, die 
voor of na de montage van de klem 
aangebracht kunnen worden. Q-Clamp 
wordt vervaardigd en verpakt in een 
cleanroom van ISO-klasse 7 en voldoet 
aan de huidige industrienormen, 
waaronder ISO 10993: delen 5, 6, 10 en 
11, USP <88> en USP <87>. Q-Clamp 
werd ook getest voor stoffen die met 
een enkel oplosmiddel kunnen worden 
geëxtraheerd.

Meer informatie vindt u op 
www.wmftg.com/be-nl/wmftg/
product/q-clamp/

IMIHGOM
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De reden waarom Anita Atema zich als een ‘vis in het water’ 
voelt bij Celgene, ligt in haar kinderjaren. ‘Mijn opa is op 
54-jarige leeftijd overleden aan een maagcarcinoom en reeds 
op jonge leeftijd besloot ik mijn professionele loopbaan in 
te zetten om het leed van kankerpatiënten te verminderen. Ik 
studeerde Medische Biologie in Groningen, kwam terecht als 
onderzoeker bij het Nederlands Kanker Instituut en daarna bij 
verschillende farma bedrijven waaronder Amgen en Roche. 
Bijna tien jaar geleden kwam ik bij Celgene en sinds 6 jaar 
ben ik General Manager van de Nederlandse vestiging waar 
60 talentvolle mensen werken die allemaal hetzelfde doel 
onderschrijven: de patiënt nu en in de toekomst toegang 
geven tot de best mogelijke behandeling die zij nodig hebben. 
Dat bereiken we alleen als we, ieder binnen zijn eigen 
verantwoordelijkheid, samenwerken.’ 

Geneesmiddelen en moleculen van Celgene worden 
gebruikt in honderden klinische onderzoeken, in Europa en 
wereldwijd. Er wordt gewerkt aan nieuwe behandelingen 
voor patiënten met ongeneeslijke vormen van (bloed)kanker, 
waaronder multipel myeloom, myelodysplastisch syndroom, 
chronische myelomonocytaire leukemie, mantelcellymfoom, 
niet-kleincellige longkanker en alvleesklierkanker. Daarnaast 
wordt ook gewerkt aan behandelingen voor patiënten met 
ontstekings- en immuunziekten, waaronder psoriasis, artritis 
psoriatica, multiple sclerose (MS) en colitis ulcerosa.

Pleidooi voor decentrale 
samenwerking
Maar de rol van Celgene beperkt zich niet alleen tot 
bovenstaande, het biofarmaceutisch bedrijf zet zich 
daadwerkelijk in, ook richting politiek, om de toegankelijkheid 
van geneesmiddelen tot de markt te vergroten. Zo nam Anita 
Atema recent deel aan een rondetafelgesprek in de Tweede 
Kamer, waar Celgene een duidelijke position paper heeft 

Celgene
Toegang tot de beste behandeling door samenwerking

Internationaal biofarmaceutisch bedrijf Celgene, werkzaam in meer dan 50 landen, is 

innovatief in de ontwikkeling van geneesmiddelen én in de ontwikkeling van samenwerkingen 

gericht op toegankelijkheid. General Manager Anita Atema: ‘Wij richten ons op het ontdekken, 

ontwikkelen en op de markt brengen van innovatieve geneesmiddelen voor de behandeling 

van kanker en ernstige ontstekings- en immuunziekten. Altijd staat het belang van de patiënt 

voorop.’ Een visie die Anita Atema ook door haar achtergrond, van harte ondersteunt.

neergelegd. ‘Onze insteek is een innovatieve behandeling 
aanbieden die ook daadwerkelijk toegankelijk is voor mensen 
die deze nodig hebben. Ik heb een pleidooi gehouden voor 
decentrale samenwerking tussen de partijen in de zorg, als 
alternatief voor centraal ingrijpen door de overheid.´ 

Celgene heeft ervaring met een dergelijke decentrale 
samenwerking, opgedaan bij de introductie van een nieuw 
kankergeneesmiddel. Samen met zeven zorgverzekeraars 
en met hematologen hebben zij via een serie rondetafel 
gesprekken bindende afspraken gemaakt over de doelmatige 
inzet van dit geneesmiddel. Deze afspraken gaan over gepast 
gebruik van het geneesmiddel conform de richtlijn, het 
uitvoeren van onderzoek naar de gezondheidswinst, adequate 
financiering op het niveau van het ziekenhuis en lagere 
geneesmiddelenprijzen. Deze lagere prijzen zijn vastgelegd 
in bilaterale afspraken, op basis van het pay-for-benefit 

principe, met de zorgverzekeraars: slaat het middel niet aan 
bij de patient dan betaalt Celgene de kosten hiervan terug én 
zij geven korting als de patiënt langdurig baat heeft bij het 
middel.

De ruimte voor dergelijke decentrale initiatieven is inmiddels 
expliciet benoemd in het nieuwe regeerakkoord. Dat is goed 
nieuws vindt Atema: ́ Toegankelijkheid van geneesmiddelen is 
niet iets dat wij alleen kunnen verzorgen, daar zijn vele andere 
partijen bij betrokken die ieder hun eigen verantwoordelijkheid 
dragen. Door met de veldpartijen afspraken te maken over 
prijs, gepast gebruik en monitoring van de uitkomsten kan 
iedere partij vanuit zijn eigen verantwoordelijkheid bijdragen 
aan daadwerkelijke toegankelijkheid.´

Ruim 30% van de omzet investeren 
in R&D
‘Door onze geneesmiddelen zijn soms levensverwachtingen 
verdubbeld, is de kwaliteit van leven vaak zichtbaar verbeterd 
of is er voor het eerst een behandeling beschikbaar, ‘ vervolgt 
de gepassioneerde algemeen directeur. ‘Daar laten wij het 
niet bij. Wij zoeken continu naar nieuwe behandelingen en 
investeren daarom ruim 30% van onze omzet in onderzoek 
en ontwikkeling. Die R&D inzet is met name gericht op 
ziektegebieden waar geen of weinig effectieve behandelingen 
voor bestaan. Thalidomide was de eerste behandeling die 
overlevingswinst opleverde voor patiënten met een specifieke 
vorm van bloedkanker, genaamd multipel myeloom. Multipel 
myeloom bleef desondanks een dodelijke ziekte. Een 
uitgebreid onderzoeksprogramma werd opgezet, in de hoop 
een doorontwikkeld geneesmiddel te vinden met een hogere 
effectiviteit. Zo ontstond een aantal nieuwe geneesmiddelen 
met ieder een specifieke effectiviteit voor specifieke ziekten. 
Door deze nieuwe geneesmiddelen is de overlevingswinst 
voor patiënten met multipel myeloom en een aantal andere 
levensbedreigende aandoeningen sterk toegenomen. Maar ook 
daar houden wij niet op: onze ambitie is het vinden van een 
behandeling die patiënten geneest. Dat is het uiteindelijke doel 
waar we naar streven.’

De general manager, die op korte termijn een nieuwe 
internationale functie binnen Celgene zal aanvaarden als 
Executive Director Patient Advocacy Europe and International 
Markets, een functie die erop is gericht om de patiënt steeds 
meer bij het klinische ontwikkeltraject te betrekken, besluit: 
“Wij weten dat wij allemaal op de één of andere manier 
bijdragen om patiënten te helpen bij het krijgen wat ze nodig 
hebben. Het is een missie die ons verbindt en ons iedere dag 
drijft om het maximale uit onszelf te halen.” 

Celgene missie en visie, ook buiten werktijd…
Celgene medewerkers zijn – ook buiten werktijd – betrokken bij allerlei maatschappelijke initiatieven. Zo heeft Celgene 
Nederland een meerjarige samenwerking opgezet met de King Arthur Groep die kleinschalige ondersteuning en 
activiteiten organiseert voor mensen met dementie. Celgene medewerkers krijgen ieder jaar de mogelijkheid om als 
vrijwilliger bij te dragen aan verschillende activiteiten van de King Arthur Groep.

Ook heeft Celgene Nederland een bijdrage geleverd aan een organisatie die zich inzet voor het geven van taallessen 
aan vluchtelingen die in Utrecht worden opgevangen. Celgene heeft hen geholpen door materialen aan te leveren die 
zij nodig hebben voor het geven van hun lessen, zoals woordenboeken. Ook op individueel niveau leidt dit tot mooie 
contacten. Zo zijn Celgene medewerkers in gesprek gegaan met een vluchtelinge uit Eritrea, geschoold in de medische 
wereld, over haar ambities en arbeidsmogelijkheden in Nederland. 

Daarnaast is Celgene aangesloten bij de Climate Neutral groep, waarmee de CO2 uitstoot van vluchten wordt 
gecompenseerd. Dit gebeurt door het investeren in lokale productie, distributie en verkoop van cookstoves in Afrika. 
Hiermee wordt ter plekke minder CO2 uitgestoten én komt er veel minder rook vrij. Dit is een win-win voor klimaat en 
lokale gezondheid.
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Als Brecon in het nieuws verschijnt is het de laatste jaren 
bijna altijd om een grote verandering aan te kondigen. 
Terwijl in Tilburg aan het nieuwe kantoor en productie wordt 
gebouwd, vertelt Geerd dat samenwerking de basis is van 
de grote groei die de leverancier van cleanroom-techniek 
doormaakt. De belangrijkste stappen in het vijfjarenplan, dat 
hij als consultant destijds voor Brecon schreef, zijn naast een 
samenwerking met Nederlandse partijen, productdifferentiatie 
en internationalisering. Dat hij in 2014 de uitnodiging kreeg 
de door hem voorgestelde plannen als directeur zelf uit te 
voeren, is een taak die hij heel serieus neemt. 

ASML
Groot denken. Het is iets dat hij leerde in zijn concerntijd zoals 
bijvoorbeeld bij Degussa of BASF Coatings A.G. Daar was hij 
als CEO en lid van de RvB verantwoordelijk voor de business 
unit ‘Decorative and Industrial Coatings’ en had hij de leiding 
over verschillende fabrieken in Europa en Z-O Azië. Dat zijn 
carrière in de bouwchemie na vijfentwintig jaar ophield te 
bestaan, zag hij als strateeg al aankomen. Een ontwikkeling 
die hij ter hand nam om zelf als consultant te starten. Zo kwam 
hij in contact met Brecon Cleanroom Systems en schreef hij 
een strategie voor het Brabantse Cleanroom bedrijf, dat tot op 
dat moment voornamelijk voor ASML werkte. 

De Brecon Group blijft in beweging!
“Internationaal één aanspreekpunt creëren…”

‘Als je bedenkt dat Brecon van de 56.000 m2 cleanroom 
faciliteiten, die aanwezig zijn op de campus, 52.000 m2 heeft 
gebouwd, zegt dat eigenlijk al genoeg. Brecon staat voor 
kwaliteit. We zijn bij ASML inmiddels ‘preferred supplier’ voor 
alle preventieve en correctieve onderhoudswerkzaamheden in 
de cleanrooms.’

In het laatste jaar is er hard gewerkt aan een all-in-one concept. 
‘Daarvoor hebben we al de ‘Brecon Group’ geformeerd. 
Daaronder vallen verschillende BV’s of handelsnamen die 
respectievelijk verantwoordelijk zijn voor Cleanroom ontwerp 
en verkoop in Nederland en op internationale schaal, de divisie 
Bouw en Onderhoud, Clean Furniture, Cleanroom Reiniging, 
Disposables in de breedste zin van het woord en de Cleanroom 
Academy. Voor die laatste geef ik samen met collegae les op 
locatie, om bedrijven die een cleanroom in gebruik nemen te 
begeleiden. Iets dat heel hard nodig is, want een cleanroom 
is per saldo de duurste ruimte van een fabriek en de werking 
ervan is volledig afhankelijk van een goed reiniging- en 
kledingregime als ook een correcte gedragscode.’

Risico beperking, daar gaat het om
Om zijn verhaal kracht bij te zetten, haalt hij een artikeltje 
aan over het farmaceutische bedrijf Baxter, in Amerika, dat 

In het plan om Brecon Cleanroom Systems B.V. tot een internationaal opererend bedrijf te 

maken, voorzag algemeen directeur Geerd Jansen vier jaar geleden in zijn strategisch plan al 

de stappen die men nu maakt. Zo werkt Brecon voor het uitrollen van hun geconditioneerde 

ruimtes wereldwijd sinds kort samen met Stulz uit Duitsland, een specialist voor luchtbehandeling- 

en koelinstallaties. Na de succesvolle samenwerking die er via PP4C voor Nederland al bestond, 

is het introduceren van PP4CE volgens de bevlogen directeur de laatste fase die nodig is om 

de Brecon Group groots op de kaart te zetten.

onlangs een boete van ruim 18 miljoen dollar kreeg, nadat 
het onzorgvuldig om was gegaan met een zwart puntje 
dat zichtbaar was in een HEPA filter in het plafond van de 
cleanroom. ‘Dit bleek een schimmel te zijn. Het was wel 
gesignaleerd door een medewerker, maar de leidinggevende 
had niets met zijn opmerking gedaan. Na een controle door 
de FDA moest de cleanroom direct voor een korte periode 
worden gesloten en kregen ze ook nog eens een boete van 18 
miljoen dollar. Ik gebruik dit voorbeeld altijd om aan te geven 
hoe belangrijk het is om GMP serieus te nemen.’

De nadruk leggen op kwaliteit en samenwerking is voor 
Geerd misschien wel de belangrijkste manier om dergelijke 
missers te voorkomen. Daarom is hij extra blij met de alliantie 
die is aangegaan met Stulz om het turn-key concept voor het 
opzetten van een controlled environment concept wereldwijd 
uit te rollen. ‘Nu zie je nog te vaak dat internationaal 
werkende bedrijven per land contact hebben met verschillende 
leveranciers. Onze opzet is één aanspreekpunt te zijn voor alle 
ruimtes in alle vestigingen waarin een controlled environment 
vereist is, zoals laboratoria, cleanrooms of high care rooms. 
Zowel voor de bouw als ook voor de periodieke reiniging 
en onderhoud. Dan weten ze altijd wie ze moeten bellen 
als er zich een calamiteit voordoet. En aangezien de meeste 
bedrijven in de bijvoorbeeld de farmaceutische, Food of 
Life-Science markt internationaal georiënteerd zijn, is het 
niet zinvol te werken met twintig tot dertig verschillende 
cleanrooms van verschillende materialen met allemaal een 
andere luchtbehandeling- of koelinstallatie. Een cleanroom 
is vaak de belangrijkste productieruimte. Dat geldt ook vaak 
voor andere controlled environment ruimtes zoals laboratoria. 
Een internationaal verantwoordelijke directie wenst 
geen grote risico’s of verassingen te zien. Kosten moeten 
overzichtelijk zijn en bij voorkeur redelijk stabiel. Bij een 
shutdown van een cleanroom, door een technisch gebrek in de 
Air Handling Unit, dient een goed spare part systeem zorg te 
dragen voor een beperking van de schade. Snelle afwikkeling 
van een probleem is uiterst belangrijk! Uniformiteit van de 
bouwkundige cleanroom én de technische installatie kan dan 
van groot belang zijn!

Stulz
Jansen legt uit dat Brecon voor deze wereldwijde service 
profiteert van het al bestaande netwerk van Stulz. ‘Een 
kapitaalkrachtig, internationaal opererende onderneming 
met een distributienetwerk in 165 landen. We hebben 
het familiebedrijf eind vorig jaar benaderd en inmiddels 
hebben vijfendertig landen toegezegd mee te werken. We 
starten met het introduceren van onze cleanrooms in tien 
landen waaronder Roemenië, Tsjechië, Engeland, Frankrijk, 

Geerd Jansen, Brecon Cleanroom Systems B.V.

Onlangs gerealiseerde cleanroom bij TNO Delft met “Brecon Cassette Panels”
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Correcte Cleanroom Gebruik 
betaalt zich terug

Met de Brecon Academy richt Brecon zich met name op 
bedrijven die voor het eerst een cleanroom in gebruik gaan 
nemen. Jansen stipt aan dat het leveren van de cleanroom 
slechts een deel van het succes bepaalt, omdat er veel 
andere aspecten meespelen bij het goed functioneren 
van een cleanroom. ‘Een cleanroom is energetisch veelal 
de duurste ruimte van een fabriek. Deze draait vaak 365 
dagen per jaar, er werken speciaal getrainde mensen die 
dure kleding dragen en ook nog eens een groot deel van 
de tijd bezig zijn met reiniging. Alles staat of valt ook 
met een correcte gedragscode. “Als je alleen al bedenkt 
dat er drie miljoen stofdeeltjes > 0,3 micron vrijkomen 
als je één keer door je haar strijkt, geeft dit al aan hoe 
belangrijk het is een correcte scholing van je cleanroom 
medewerkers aan te bieden.’

Kijk voor meer informatie over de Brecon Group 
activiteiten op www.brecon.nl.

Portugal, Rusland , Zwitserland en de verschillende Golfstaten 
en de Emiraten in het Midden-Oosten. Volgens hetzelfde 
samenwerkingsconcept dat we al hebben opgezet in Nederland 
onder de noemer PP4C. Een alliantie waarin we samenwerken 
met verschillende partners voor bouw, luchtbehandeling, 
vloer- en wandsystemen, schoonmaak, ontwerp, kranen, 
apparatuur, het leveren van werkplekken voor gevaarlijke 
stoffen als ook validatie en monitoring. Het voordeel is dat de 
klant één aanspreekpunt heeft voor het hele traject.’

Naast Stulz voor de HVCA-installaties en koeltechniek zijn 
de nieuwe partners voor het internationale PP4CE: Building 
Controlled Environments (BCE), Assa Abloy voor rol- en 
schuifdeuren, Camfil wereldmarktleider op het gebied van 
filtertechniek, Bolidt voor de kunststof vloeren, Mennens 
Cleanroom Cranes en van Aken en Deerns, beiden actief in 
het ontwerp- en engineering traject. 

Brecon International B.V. zal in deze samenwerking 
verantwoordelijk zijn voor de aanlevering van de wanden, 
vloeren en plafonds, maar ook deuren en raampartijen. Zij 
coördineren naast Stulz tevens alle design, engineering, 
bouwkundige en Commissioning- en Kwalificatie activiteiten. 
‘Een belangrijke verandering is wel dat we internationaal 
gaan werken met één systeem terwijl er voor Nederland 
verschillende cleanroom bouwsystemen bestaan. Zo 
hebben we voor de Nederlandse markt aparte systemen 
waaronder variëteiten voor de semi-conductor industrie, de 
farmaceutische markt of de foodindustrie. Omdat we ons 
internationaal ook op o.a. de farmaceutische en food markt 
bewegen, is een geklasseerd GMP systeem de basisuitvoering 
waar mee we de verschillende toepassingsgebieden globaal 
mee gaan bedienen. Uniformiteit en hoogwaardige kwaliteit 
zijn belangrijke onderdelen van onze internationale strategie!’

Van 12 tot 14 maart 2018 reizen internationale top biotech bedrijven af naar Amsterdam voor 

de BIO-Europe Spring. De bezoekers dompelen zich een paar dagen onder in dit event waar 

de partnering -vooraf geplande één-op-één gesprekken- centraal staat. Oude contacten 

worden aangehaald en nieuwe contacten gelegd en iedereen wordt bijgepraat over de 

meest recente ontwikkelingen. Deze ontmoetingen zijn de basis voor de samenwerkingen van 

morgen en de geneesmiddelen van de toekomst.

Partnering voor de geneesmiddelen  
van de toekomst

Gezien de groei van de Nederlandse sector en de alsmaar 
stijgende output is het logisch dat het event in Nederland 
neerstrijkt. Het is daarmee een enorme opsteker voor de 
Nederlandse life sciences sector en de ideale gelegenheid om, 
onder de welbekende vlag van Health~Holland, Nederland op 
dit vlak nog steviger op de kaart te zetten. 

Daar is ook alle reden toe, want ik zie overal om mij heen 
dat de life sciences sector haar belofte waarmaakt. Patiënten 
krijgen dankzij baanbrekende nieuwe behandelmethoden als 
immunotherapie en gentherapie een nieuw levensperspectief. 
Mooie resultaten waar we trots op mogen zijn. Maar toch laat 
de manier waarop we wereldwijd innovaties ontwikkelen in 
mijn ogen te wensen over. Waar in andere sectoren de Wet 
van Moore geldt, lijkt in de life sciences het omgekeerde te 
gebeuren. Het ontwikkeltraject van geneesmiddelen is lang, 
risicovol en kostbaar. Ons systeem kraakt in zijn voegen en ik 
maak me zorgen of de innovaties hun doel, de patiënt, nog wel 
zullen bereiken. 

In Nederland zie ik dit nu al mis gaan bij weesgeneesmiddelen, 
waar de toegang stagneert door negatieve adviezen en 
vertraagde of zelfs mislukte onderhandelingen. Patiënten 
met een zeldzame ziekte zijn hierdoor als eerste de dupe. 
En dat terwijl weesgeneesmiddelen veel méér zijn dan 
geneesmiddelen voor een relatief kleine groep patiënten. 

De meest baanbrekende, vaak experimentele, technologieën 
bewijzen zich als eerste in het zeldzame ziekte domein. Denk 
aan gentherapie, dat zich als eerst in een (zeer) zeldzame 
ziekte bewees en nu aan de basis staat van behandelingen voor 
veel vaker voorkomende aandoeningen.

Maar hoe nu verder, hoe lossen we dit op? Voor dit 
complexe vraagstuk is niet één quick-fix, niet één magische 
oplossing. Maar er zijn mogelijkheden te over om het 
sneller en beter te doen. Om er een paar te noemen: een 
centrale rol voor het patiëntenperspectief in elke fase van 
geneesmiddelenontwikkeling, de inzet van slimme diagnostica 
en een flexibel ecosysteem waarin registratie, vergoeding en 
toegang naadloos op elkaar aansluiten.

Hier in Nederland hebben we de kennis en korte lijntjes om 
met deze kansen aan de slag te gaan. Ik ben er trots op dat we 
de BIO-Europe Spring mogen hosten, laten we dat aangrijpen 
en het voortouw nemen, zodat een therapie in de toekomst 
sneller en beter van lab naar patiënt komt. Als we vandaag 
beginnen, gaan in de toekomst gezondheidswinst, innovatie en 
betaalbaarheid hand in hand.

Annemiek Verkamman
Directeur HollandBIO, de belangenvereniging voor de 
Nederlandse biotech sector
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Van Herk Fellowship
Ondersteuning voor PhD studenten

In het kantoor van SkylineDx in de Science Tower in 
Rotterdam vertellen de twee jonge onderzoekers dat ze heel 
tevreden zijn over de samenwerking met Dharminder Chahal. 
Hij is als CEO van SkylineDx de man die bij de Van Herk 
Groep het idee voor een beurs voor jonge studenten neerlegde. 
‘Goed wetenschappelijk onderzoek is belangrijk. De beurs is 
een vorm van ‘charity’ waar we niets voor terug verwachten. 
Alhoewel het natuurlijk prettig zou zijn als er mooie dingen 
uit voortkomen waar bedrijven omheen kunnen groeien. 
SkylineDx is op dezelfde manier ontstaan als spinoff van de 
Erasmus Universiteit.’

Wat houdt de Van Herk Fellowship in?
Chahal: ‘Het is een programma dat wordt gefinancierd door 
de Van Herk Groep voor PhD studenten die erg goed zijn en 
grote plannen hebben. Op basis van een cv maken we elk jaar 
een selectie van één student die in aanmerking komt voor 
deze beurs. Inmiddels zijn er twee studenten via de fellowship 
aan het werk en elk jaar komt er een nieuwe student bij. We 
willen uitgroeien naar vier tot vijf studenten. Het is simpelweg 
een manier om goede wetenschappers op weg te helpen. ‘No 
strings attached.’ We bouwen uiteraard wel goede contacten 
op met de individuele Fellows en over een jaar of twintig 
hebben we een enorm netwerk van Fellows die bepaalde 
posities bekleden in de wereld van de biotechnologie. De 
biotechnologie is een snel groeiende sector en Van Herk 
investeert veel in life sciences.’

De eerste student Joske Ubels is met Van Herk in contact 
gekomen, omdat ze haar masters deed bij SkylineDx. Is 
het toevallig dat zij is gekozen? 
Chahal: ‘Om voor de beurs in aanmerking te komen is het 
niet nodig een link te hebben met SkylineDx. Zij had na haar 
master oncologie een stage gedaan bij het UMC in het lab en 
daarna bij ons gewerkt aan het ontwikkelen van een algoritme 
om meteen na de diagnose van Multiple Myeloma al vast te 
stellen of een patiënt zal gaan reageren op de behandeling. 
Daar werkt ze nu verder aan. Ze is twee jaar bezig en we 
hebben net een patent aangevraagd voor de methode die zij 
heeft ontwikkeld.’

De methode voor het voorspellen van het effect van een 
behandeling werkt op basis van ‘machine learning’. Wat 
houdt dit precies in? 
Ubels: ‘Het enige uitgangspunt is dat je iets moet hebben 
om de ziekte aan te relateren. Bij kanker heb je natuurlijk 
kankercellen, maar het is ook mogelijk de methode te 
gebruiken voor andere fatale ziektes die aan de hand van 
bepaalde cellen te karakteriseren zijn. De slimmigheid die 
erin zit is dat we als model twee patiënten nemen die erg op 
elkaar lijken zoals een eeneiige tweeling voor een ‘simulated 
treatment’. Daarna checken we het ontwikkelde model met 
behulp van data die we hebben uit ‘clinical treatments’. Op die 
dataset voeren we bovendien een crossvalidatie uit, zodat het 
model wordt vastgelegd. Als het model voor die mensen het 
juiste ziekteverloop voorspelt, weten we dat het goed werkt. 
Op die manier is een groep te identificeren die significant meer 
baat heeft bij een behandeling dan een andere groep.’

In de discussie over het wel of niet vergoeden van 
medicijnen een methode die het mogelijk maakt veel geld 
te besparen door een middel selectief in te zetten?
Ubels: ‘Ja, want het is zelfs mogelijk de methode zo aan te 
passen dat uit de test ook zichtbaar wordt bij welk middel de 
patiënt het meeste baat heeft. In het verleden was het zo dat 
iedereen meteen het nieuwste dure middel kreeg en met behulp 
van dit algoritme is dit veel doelmatiger in te zetten. Het enige 
dat we nog moeten doen om de methode te valideren is een 
‘truly independent validation’ doen met datasets uit een ander 
ziekenhuis. Daarna is het ook nog mogelijk het algoritme 
uit te breiden en uit te zoeken waarom de ene patiënt beter 
reageert dan de andere door te kijken naar DNA, RNA, eiwit 
ofwel epigenetische data. Voor dat onderzoek heb ik nu een 
‘proposal’ geschreven. 

Floris Dammeijer heeft een achtergrond in de 
geneeskunde en biomedische wetenschappen. Hij doet nu 
onderzoek naar nieuwe vormen van immuuntherapie voor 
asbestkanker. Waarom asbestkanker?
Dammeijer: ‘We zoeken een manier om het immuunsysteem 

van patiënten te activeren, want juist bij asbestkanker 
zie je geen of een onvolledige afweerreactie van het 
immuunsysteem. Bovendien is asbestkanker relatief resistent 
tegen chemo, bestraling en de bestaande immuuntherapieën 
waardoor deze vorm van kanker heel moeilijk te behandelen 
is. De gemiddelde overlevingskans is twaalf maanden.’

Waarin verschilt de nieuwe behandeling van bestaande 
immuuntherapieën? 
Dammeijer: ‘Doordat we eigen afweercellen blootstellen aan 
de tumor en deze daarna via een injectie terugplaatsen om 
zo het immuunsysteem de instrueren de tumor aan te vallen. 
Soms reageert het immuunsysteem wel, maar niet effectief 
genoeg. Met deze methode zien we nu a nu al goede resultaten 
bij een deel van de patiënten met asbestkanker. Het voordeel 
van vaccineren is dat het mogelijk is het immuunsysteem 
redelijk snel aan te zwengelen. Op het moment loopt er een 
grote studie in het Erasmus UMC, waar ik dit onderzoek doe, 
onder honderd en twintig patiënten. Een traject dat buiten mij 
om gaat. Ik houd me vooral bezig met het ontwikkelen van 
nieuwe behandelingen, om te zorgen dat alle patiënten zullen 
reageren.’

Op welke manier is deze nieuwe behandeling nog verder 
te optimaliseren? 
Dammeijer: ‘Het is ook mogelijk de behandeling in te zetten 
bij andere kankersoorten waarbij het immuunsysteem niet 
tot bijna niet reageert zoals alvleesklierkanker. Ook heb ik 
al gepubliceerd over een vervolgonderzoek gepubliceerd 
waarbij er wordt gekeken naar de rol van andere afweercellen 
in de tumor. Zo focus ik op de zogenaamde myeloïde cellen, 
waaronder macrofagen die de tumor helpen groeien. Verwijder 
je deze dan is de afweerreactie nog beter. Door een belangrijke 
remming van het immuunsysteem weg te halen in de vorm van 
die cellen, stijgt de kans op overleving aanzienlijk. Ik werk 
vooral in het lab, maar wel met als doel zo snel mogelijk de 
link te maken tussen preklinisch onderzoek en gebruik bij een 
patiënt.’

Joske Ubels en Floris Dammeijer zijn de 

eerste twee PhD studenten die profiteren 

van de speciale beurs van de Van Herk 

Groep. Een fellowship dat hen in staat stelt 

onderzoek te doen naar het onderwerp 

waarin zij zich hebben gespecialiseerd. In 

dit geval het ontwikkelen van een 

algoritme om in een vroeg stadium te 

bepalen of iemand met Multiple Myeloom 

(een vorm van bloedkanker) gaat 

reageren op de behandeling en het 

onderzoek naar een immuuntherapie 

tegen asbestkanker. Dat beide 

onderzoeken vallen onder het vakgebied 

oncologie is volgens initiator Dharminder 

Chahal geheel toevallig.

SkylineDx en Van Herk
SkylineDx is één van de bedrijven die is overgenomen door de Van Herk Groep. Eigenaar van deze groep is is Aat van Herk, 
de Rotterdamse vastgoedondernemer, die in de afgelopen jaren is uitgegroeid tot één van de belangrijkste investeerder in 
de biotechnologie is geworden. Dharminder Chahal is als CEO van SkylineDx werkzaam voor deze groep en legde bij Van 
Herk het idee neer om PhD’s met behulp van een fellowship te ondersteunen. Inmiddels werken twee PhD’s met behulp van 
een beurs van Van Herk aan een onderzoek en zal er elk jaar een nieuwe PhD worden uitgekozen die in aanmerking komt 
voor het fellowship.

Dharminder Chahal, Joske Ubels en Floris Dammeijer spreken elkaar regelmatig over het onderzoek dat de twee met behulp van een fellowship 

van de Van Herk Groep uitvoeren. 
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‘Ik zie direct
of het zal 
klikken’

Josée Marsille

   match@clinicalmedicalstaffing.nl  -  0031 (0)6 12 14 23 55  -  ClinicalMedicalStaffing.nl

Matchmaker in Life Sciences & Health

Ook carrière coaching

Routinebepaling van vitamine B1 en B6 in bloed

Deficiëntie van vitamine B1 en B6 door verkeerde voeding 
of ziekte kan aanleiding geven tot onder andere 
neurologische ziektebeelden. De aantallen van deze 
bepalingen nemen steeds toe, mede doordat het 
Nederlandse Huisartsen Genootschap een richtlijn 
uitvaardigde voor de diagnose van dementie, waarbij een 
tekort aan vitamine B1 en B6 een rol kan spelen. Sommige 
labs analyseren meer dan 20.000 monsters per jaar. De 
ontwikkelde methodes en commerciële kits op basis van 
optische detectie vereisen verschillende tijdrovende en 
dure monstervoorbewerkingsstappen.

Waters’ Health Sciences R&D team in Wilmslow (UK) 
ontwikkelde vorig jaar een analytische LC-MS-MS methode 
op basis van de UPLC®- Xevo® TQD of Xevo® TQ-S Micro 
Tandem massaspectrometer. Dit is een robuuste routinematige 
methode die in verschillende labs en op verschillende MS-
platformen reproduceerbaar geïmplementeerd kan worden. 

De methode biedt eenvoudige monsteropwerking door middel 
van precipitatie van het bloedmonster die bovendien makkelijk 
te automatiseren is, gevolgd door een snelle LC-MS-MS 
analyse in twee minuten die voldoet aan de vereiste 
gevoeligheid, reproduceerbaarheid, precisie en lineair bereik 
om accuraat en robuust in te schakelen in het klinisch 
onderzoek. 

In samenwerking met het Erasmus MC, afdeling klinische 
chemie te Rotterdam werd de methode klinisch gevalideerd en 
vergeleken met de klassieke bepalingsmethodes. Sinds die tijd 
is deze methode succesvol geïmplementeerd in verschillende 
labs in Nederland op verschillende types UPLC®-Tandem 
MS systemen van Waters.” 

Peter Batjoens, Health Sciences Business Development 
Manager, Waters Central Europe.

Onlangs maakte NTrans Technologies bekend dat  
zij een prestigieuze H2020 beurs heeft gekregen van  
1,5 miljoen Euro. NTrans Technologies is een “spin-
off” van het Hubrecht Intituut. Het bedrijf is gebaseerd  
op een gepatenteerde technologie, iTOP genaamd.  
Deze technologie kan gebruikt worden om intracellulaire 
afgifte van therapeutische eiwitten in diverse celtypen  
en weefsels mogelijk te maken. “We zijn trots op  
de erkenning van het fantastische potentieel van  
onze iTOP technologie door de Europese Commissie”, 
aldus Marco de Boer, Directeur van NTrans Technologies.

De subsidie van 1,5 miljoen Euro zal NTrans Technologies in 
staat stellen om haar iTOP technologie verder te ontwikkelen 

NTrans Technologies verkreeg beurs van 1,5 miljoen euro

en naar de markt te brengen, wat de groei van het bedrijf in een 
stroomversnelling zal brengen.

Over NTrans Technologies
NTrans Technologies werd in 2015 opgericht op basis van 
een gepatenteerde technologie (iTOP) voor de intracellulaire 
afgifte van eiwitten, welke is ontwikkeld binnen het Hubrecht 
Intituut van de KNAW. Deze iTOP technologie is gebaseerd 
op een combinatie van chemische stoffen die de opname van 
extracellulaire vloeistoffen (met daarin bioactieve eiwitten) 
door cellen stimuleert (D’Astolfo et al., 2015, Cell 161:674-
690). Deze bioactieve eiwitten, zoals gen-editing systemen, 
komen vervolgens vrij in het cytoplasma en celkern waar ze 
therapeutisch actief zijn. Het doel is om de iTOP technologie 

te commercialiseren voor onderzoek toepassingen en een 
therapeutisch platform te ontwikkelen voor de op iTOP-
gebaseerde toepassing van therapeutische eiwitten. De 
missie van NTrans is om de iTOP technologie te vertalen in 
revolutionaire toepassingen voor de behandeling van erfelijke 
ziekten en kanker. 

Meer informatie is te vinden op de website van NTrans: 
www.ntranstechnologies.com.
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BiosparQ richt zich op urineweginfecties
Minst sexy toepassing commercieel interessanter en voor heel veel patiënten relevant

Gerold de Valk noemt het beslist 

noemenswaardig dat hij en een aantal 

van zijn collega’s met een technische 

achtergrond in de medische wereld 

rondwandelen. Daarom richtte hij zich met 

de ontwikkeling van het apparaat om zeer 

snel bacteriën te herkennen, dat hij kon 

overnemen van TNO, niet op het sneller 

bestrijden van bloedbaaninfecties. 

Detecteren van urineweginfecties lag 

volgens hem meer voor de hand, omdat 

deze technisch gemakkelijker te traceren 

zijn. Met succes want de eerste prototypes 

van zijn massaspectrometer worden 

binnenkort geplaatst. 

Wat hem het meest verbaasde tijdens het hele traject waarin 
hij de massaspectrometer gereed maakte voor gebruik in 
de medische wereld, is dat patiënten die kampen met een 
urineweginfectie vaak twee tot drie weken moeten wachten 
voor ze de juiste antibioticakuur krijgen. ‘Dat heeft vooral 
te maken met de richtlijn die huisartsen hanteren. Bij 
het vermoeden van een urineweginfectie die niet vanzelf 
geneest, is het de huidige praktijk standaard een eerste keus 
antibioticum blind voor te schrijven. Blind wil zeggen dat het 
niet bekend is welke bacterie de verwekker is van de infectie. 
Werkt dit niet, dan volgt een tweede blinde kuur. Pas als die 
niet aanslaat, wordt de urine opgestuurd naar het lab om een 
kweek te laten maken. Waar vervolgens zestig procent van de 
testjes geen resultaat oplevert, bijvoorbeeld omdat het monster 
verontreinigd is met huidbacteriën of omdat er sprake is van 
een menginfectie, veroorzaakt door meerdere verwekkers.’

Laserstraal
De huidige werkwijze in een microbiologisch laboratorium 
is vanwege de noodzaak van kweek- en isolatiestappen zeer 
omslachtig volgens de ontwikkelaar van het nieuwe apparaat 
dat werkt op basis van single cell MALDI-TOF massaspec-
tometrie. Dit apparaat analyseert direct uit patiëntmateriaal, 

dus snel. Het meet-
principe maakt ge-
bruik van het feit 
dat bacteriën kunnen 
worden herkend aan 
de hand van de massa 
van hun eiwitten. De 
meest simpele uitleg 
volgens De Valk is 
dat eiwitmoleculen 
op een weegschaal 
worden gelegd. 
‘Oorspronkelijk is 
het apparaat ontwik-
keld voor defensie 
om bacteriën in de 
lucht te herkennen 
bij eventuele aanval-
len met bio-wapens. 
Wij hebben het zo 
omgebouwd dat het 
ook in staat is bacte-
riën in vloeistoffen te 
herkennen. Daarvoor 
hebben we een spuit-

mondje toegevoegd waarmee vloeistoffen in kleine druppeltjes 
met daarin een enkele bacterie in de massaspectrometer kun-
nen worden geïntroduceerd. Na drogen van het druppeltje in 
het instrument wordt het overgebleven deeltje beschenen door 
een laserstraal waardoor dit heel snel opwarmt en de bacterie 
als het ware gedeeltelijk ontploft. De vrijgekomen eiwitmole-
culen zijn met behulp van de massaspectrometer meetbaar en 
na raadplegen van een database wordt de bacterie vervolgens 
herkend. Zo wordt binnen enkele minuten na monstername de 
verwekker van een infectie bekend. 

Afgelopen jaren heeft BiosparQ in samenwerking met Wil-
lem van Leeuwen van Toplab verschillende tests uitgevoerd 
en de massa spectrometer zo omgebouwd dat deze steeds 
handzamer is geworden. ‘Bij Toplab hebben ze specifieke mi-
crobiologische kennis en ook de beschikking over bacterie-

stammen, waardoor 
ze de deskundigheid 
hebben die wij als 
technici missen. Zijn 
idee is dan ook het 
apparaat geschikt te 
maken voor alle mo-
gelijke infecties en 
het uiteindelijk dus 
ook in te zetten voor 
het sneller bestrijden 
van bloedbaaninfec-
ties. Bij een infectie 
van het bloed neemt 

de levensverwachting per uur met zeven procent af en is snel 
ingrijpen nodig, maar bloed is een veel complexere vloeistof 
dan urine. Daarom hebben we in eerste instantie gekozen voor 
het bestrijden van urineweginfecties. Wellicht niet de meest 
sexy toepassing, maar als je bedenkt dat dit de op één na meest 
gehoorde klacht is bij huisartsen, wel een van de belangrijkste. 
Bovendien is uit cijfers bekend dat alle bewoners in verpleeg- 
en verzorgingstehuizen minstens één keer per jaar last hebben 
van een urineweginfectie. Dus qua prevalentie is dit een heel 
interessante toepassing.’

Huisartsen
Wat De Valk het meest opvallend vond toen hij ging 
onderzoeken op welke manier urineweginfecties op dit 
moment worden gediagnosticeerd, is dat de huidige methode 
zeer gevoelig is voor contaminatie met huidflora, die de 
diagnostiek ernstig bemoeilijkt of zelfs onmogelijk maakt. 
‘Ons apparaat is niet gevoelig voor contaminatie omdat 
er niet gekweekt wordt. Onze ambitie is om de analyse 
kosteneffectief te maken zodat de richtlijn kan veranderen en 
er meteen in het eerste stadium bekend kan zijn welke bacterie 
de infectie veroorzaakt en er een gerichte kuur kan worden 
voorgeschreven.’ Het idee van de oprichter van BiosparQ is 
het apparaat uiteindelijk in huisartsenpraktijken te plaatsen, 
zodat huisartsen bij het eerste consult al kunnen bepalen om 
wat voor soort urineweginfectie het gaat. ‘Als je bedenkt dat 
een gemiddeld testje in het lab € 100,- kost, heb je die kosten 
er als verzekeraar zo uit. Veel huisartsen werken tegenwoordig 
samen in een groepspraktijk, waardoor je al snel spreekt van 
behoorlijk wat patiënten.’

Het bestrijden van bloedbaaninfecties met behulp van 
dezelfde techniek zal één van de volgende stappen zijn die 
BiosparQ overweegt, maar De Valk benadrukt dat er eerst 
nog andere tussenstappen volgen. Bloed is misschien wel 
de meest moeilijke vloeistof om mee te werken, vanwege de 
complexe samenstelling ervan en het geringe aantal bacteriën 
erin. Een kleinere stap is om bijvoorbeeld de vingerafdruk 
van een SOA-infectie te traceren. Het direct meten vanuit het 
patiëntmonster heeft overigens nog een belangrijk voordeel 
behalve de tijdswinst: De bacteriën vertonen sporen van het 
menselijk immuunsysteem, zoals bijvoorbeeld de aanmaak 
van verschillende antimicrobiële peptides waarmee de infectie 
wordt bestreden. De klinische betekenis ervan is nu nog niet 
duidelijk, maar het zou prachtig zijn om bijvoorbeeld in de 
toekomst een onderscheid te gaan maken tussen patiënten die 
wel of niet zelf in staat zijn bacteriën te klaren aan de hand 
van de informatie die we krijgen over die peptides. Misschien 
is dan wel tot in vijftig procent van de gevallen het geven van 
een antibioticum niet eens nodig.’ Het grote voordeel van de 
techniek waar BiosparQ nu mee werkt, is volgens De Valk 
kortom dat een arts heel snel relevante informatie krijgt om 
beslissingen te kunnen nemen.

Van defensie naar farmacie
De single cell MALDI-TOF massaspectrometer is een apparaat dat BiosparQ heeft verkregen als gevolg van bezuinigingen 
bij defensie. Bij TNO werd tot 2011 in hun opdracht de massaspectrometer ontwikkeld om te worden ingezet om bacteriën 
te detecteren bij aanvallen met biowapens. Door de spectrometer geschikt te maken voor het werken met vloeistoffen is deze 
nu bruikbaar om binnen korte tijd bacteriën in vloeistoffen te herkennen. Daardoor kan het apparaat een goede vervanger 
worden van de testen die nu in het lab worden gedaan waarbij vaak selectieve analysestappen nodig zijn om de juiste bacte-
rie te herkennen. Van de verschillende prototypes die nu zijn ontwikkeld zal er binnenkort één in gebruik worden genomen 
bij het AMC in Amsterdam. Een ander apparaat zal in Maastricht worden geplaatst en een derde worden gebruikt voor 
verdere ontwikkeling tot een nog handzamer uitvoering. Kijk voor meer informatie op www.biosparq.nl.
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Door professionals pro-actief in dienst 

te nemen en te werken met een tool als 

Yacht Insight on Professionals neemt Yacht 

een vooraanstaande positie in als het 

gaat om het leveren van personeel in de 

sector engineering en life sciences. Enkele 

grote partners zijn Philips, Astellas, GSK, 

Amgen, Unilever, Johnson & Johnson en 

UCB. Ook steeds meer kleinere bedrijven 

profiteren van de inspanningen van deze 

unit, die werknemers aan zich bindt door 

ze te vertroetelen en te scholen.

Yacht
Over focusprofielen en schaarste in sector life sciences

Zelf is ze ook in het net verstrikt geraakt dat Yacht om 
zijn werknemers heen spint. Vanuit één van de acht in de 
huiskleuren blauw en grijs ingerichte cocons in Utrecht 
vertelt Mireille van de Riet dat ze al meer dan 25 jaar in de 
recruitmentbusiness werkt. Nu is ze als commercieel manager 
van de sector life sciences actief als boegbeeld van een team dat 
zich inzet professionals op te leiden en te plaatsen. ‘In totaal 
werken we met zeven gespecialiseerde consultants verspreid 
over twee units in Amsterdam en Eindhoven. In Amsterdam 
ligt het accent wat meer op farma en food terwijl in Eindhoven 
de focus door Philips vooral ligt op medical devices.’

YIP
Sprekend over de sector life sciences geeft Van de Riet aan 
dat Yacht een speciale tool gebruikt om een helder inzicht te 
krijgen in de kandidatenmarkt en de arbeidsmarktspanning. 
‘Deze brengen we elke drie maanden opnieuw in kaart met 
cijfers uit de databases van CBS, UWV, de vacaturesite 
Jobdigger en studiefinancieringsinstelling DUO. Daardoor 
kunnen we zowel grafisch als numeriek exact het aantal 
beschikbare kandidaten in een bepaalde regio, per vakgebied 
afzetten tegen het aantal functies dat beschikbaar is. Zo is de 
schaarsheid direct zichtbaar.’ Een tool die inzicht geeft op 
basis van cijfers en daardoor Volgens van de Riet heel goed als 
basis kan dienen voor een gedegen advies. Ook als het gaat om 
het salarisprofiel voor een bepaalde functie. Een ander groot 
voordeel voor werkgevers om te werken met Yacht is dat de 
kandidaten de keuze hebben in het Yacht netwerk in te stromen, 
waardoor ze vervolgens via detacheringscontracten gaan 
werken. ‘Vooral belangrijk voor starters op de markt, omdat 
we hen een omgeving bieden waarin ze kunnen groeien.’ Van 
de Riet legt uit dat er veel wordt gedaan aan verbinding via 
interne opleidingen, kennissessies en rondetafelgesprekken. 
‘De groepsdynamiek binnen een unit is heel belangrijk. 
Zo kreeg iedereen binnen de sector engineering, waar life 

sciences onder valt, op de dag van de engineers een taart 
aangeboden. Ook de medical writers die vanuit hun eigen huis 
werken. Op dat moment voelen ze weer even duidelijk dat ze 
deel uitmaken van een groot netwerk.’

Maar ook ervaren mensen weet het Nederlandse Yacht 
overal ter wereld te vinden en aan zich te binden. Zoals de 
Egyptenaar die ze pro-actief aannamen en die daarna al heel 
snel als quality manager bij Philips aan de slag kon. ‘Nu leert 
hij via ons Nederlands. Eén van de vele opleidingstrajecten die 
we aanbieden.’ Maar ook aan de kant van de opdrachtgever is 
verbinding een woord waar Yacht op vaart. ‘Voor ons is het erg 
belangrijk altijd de beste persoon op de beste plaats te hebben. 
Daarvoor spreken we minimaal vier keer per jaar met betrokken 
HR-managers en/of projectmanagers van opdrachtgevers 
over het functioneren van geplaatste werknemers. Voor de 
werknemers zelf zijn het de vragen ‘Waar sta je?’ en ‘Waar 
wil je naar toe?’ die de richting bepalen. Doel is dat iedereen 
zich blijft ontwikkelen.’

Focusprofielen
In een schematisch overzicht toont de commercieel manager 
dat voor hen de sector life sciences bestaat uit een aantal 
focusprofielen. Het belangrijkste onderscheid is dat tussen 
farmaceuticals en medical devices. Divisies die allebei 
beschikken over de trajecten Research & Development, 
Clinical en Submission. ‘Voor farmaceuticals komt daar als 
extra schakel nog het preklinische traject bij. Belangrijke 
focusprofielen die daarbij horen zijn die van Biochemist, 
Biomedical Engineer, Clinical Researcher, Medical Writer en 
Quality manager. Voor die functies bouwen we banenpools 
op door mensen pro-actief aan te nemen en later aan 
opdrachtgevers te koppelen. Ze staan met andere woorden al 
bij ons op de payroll voordat we ze kunnen inzetten. Doordat 
Yacht hen echter een hele dynamische omgeving biedt met 
veel mogelijkheden is het geen probleem mensen al vooraf te 
contracteren.’

Gaat het om vacatures die minder vaak voorkomen zoals 

bijvoorbeeld die van biostaticus dan spreekt de commercieel 
manager van ‘schaarste’. Al is die term niet helemaal van 
toepassing. ‘We kunnen als het om die profielen gaat, 
terugvallen op de contacten die over de hele wereld hebben. 
Zo weten we bijvoorbeeld dat er van een bepaalde functie twee 
in Amerika werken die staan te trappelen om een carrièremove 
te maken. Mensen die we dus, zoals bij de focusprofielen, niet 
in dienst hebben, maar die we heel snel kunnen contracteren.’

Tweeledig
Omgerekend werkt op die manier in de sector life sciences 
zo’n zeventig procent via detachering voor Yacht en plaatst 
deze gigant slechts dertig procent van de mensen via werving 
en selectie. Dat betekent dat de unit veel mensen vast in dienst 
heeft en daardoor snel kan schakelen. ‘Het risico dat mensen 
lopen als ze via ons gedetacheerd zijn, is dat ze tussen twee 
projecten in even op kantoor zitten, maar het grote voordeel 
is dat ze door het werken aan verschillende projecten een 
enorme diversiteit ervaren. Maar er zijn natuurlijk ook mensen 
die niet op basis van een detacheringscontract willen werken, 
omdat ze niet na twee jaar alweer willen verhuizen naar een 
ander project. Ook dat is bij ons altijd een optie.’

Mireille van de Riet merkt dat professionals wat dat betreft 
steeds veeleisender worden en dat Yacht daar door het 
uitgebreide netwerk en de vele opleidingsmogelijkheden 
intern heel goed op in kan spelen. ‘Daardoor gebeurt het zelden 
dat iemand van ons overstapt naar een andere club. We zorgen 
er simpelweg voor dat het ze bij ons aan niets ontbreekt. Zo 
hebben ze bij ons altijd zekerheid, ook als het project waar ze 
aan werken stopt.’ Op deze manier bindt Yacht Life Sciences 
de professionals voor langere tijd aan zich en Van de Riet 
vertelt dat ze nu rond de zestig professionals op verschillende 
projecten aan het werk hebben in de unit life sciences. ‘Het 
grote voordeel voor hen is dat ze buiten de projecten met 
allerlei verschillende (management)cursussen nu al voorbereid 
worden op zwaardere rollen in het bedrijfsleven.’

Life sciences globaal
Ondanks dat Yacht nog volop bezig is de tak life 
sciences binnen de sector engineering op te bouwen, 
blijven ze werken aan nieuwe plannen voor de 
toekomst. Een voorbeeld daarvan is het bewerken van 
de major accounts met behulp van Randstad Global 
Client Solutions. Dit om nog beter de relaties van 
dienst te kunnen zijn. Kijk voor meer informatie op  
www.yacht.nl.
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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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Berendsen Micronclean | Koopman Heeresweg 10 | 8701 PR Bolsward | 0515 570 820 | cleanroomservice@berendsen.nl

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

MicronGoggles 
- Cleanroombrillen Service

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

Geautomatiseerd en gevalideerd proces

Volledig traceerbaar door micro-chips

Automatisch vervang van bril 

Altijd beschikking over een consistent schone cleanroombril 

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

Onlangs heeft het Nederlandse bioinformatica bedrijf 
ENPICOM aangekondigd dat ze het team heeft uitgebreid 
met voormalig Life Sciences executive en ervaren 
ondernemer Jos Lunenberg. Deze uitbreiding markeert een 
nieuwe strategische richting voor het bedrijf. Na succesvol 
diverse op maat gemaakte bioinformatica data-analyse en 
visualisatie oplossingen te hebben ontworpen en gebouwd 
voor diverse klanten in de eerste twee jaar van zijn bestaan, 
zal ENPICOM nu ook een innovatief softwareplatform op 
de markt brengen ter ondersteuning van de ontwikkeling 
van, de patiëntstratificatie voor en de behandeling met 
immunotherapie.

Met nieuwe ceo begint enpicom aan de volgende fase

Na aanvankelijk van start te zijn gegaan als Vof, heeft het 
nieuwe managementteam op 1 september gezamenlijk 

ENPICOM BV opgericht, ter ondersteuning van de nieuwe 
productontwikkelingsambitie van het bedrijf. Enkele dagen 
eerder werd de aanvraag voor een vroegefasefinanciering 
verleend door het ministerie van Economische Zaken. Dit stelt 
het bedrijf in staat om de ontwikkelingsfase van het nieuwe 
product te starten en het team uit te breiden.

De technologie in ontwikkeling bij ENPICOM kan 
veranderingen in een tumor in een veel vroeger stadium 
detecteren, hierdoor kunnen artsen sneller ingrijpen en beter 
geïnformeerde behandelingskeuzes maken. Het heeft de 
potentie om het leven van grote aantallen patiënten te redden 

en miljoenen te besparen aan niet (langer) 
effectieve immunotherapie.

Meer informatie op www.enpicom.com.

Nieuw online platform zet het belang van 
medische isotopen op de kaart

Medische isotopen zijn onmisbaar bij het 
opsporen en bestrijden van kanker. De vraag 
ernaar zal de komende 20 jaar hard toenemen, 
terwijl het aanbod afneemt. Om de wereld van 
medische isotopen in beeld te brengen is het 
platform 30.000perdag.nl gelanceerd. Doel 
ervan, en van de bijbehorende campagne, is 
bewustzijn creëren dat Nederland voorop 
moet blijven lopen in de behandeling van 
kanker.

Naar verwachting zal de komende 20 jaar 
het aantal kankergevallen met 70% stijgen. 
Gelukkig wordt de gezondheidszorg continu 
beter, mede door inzet van medische isotopen. 
Echter, wereldwijd zijn er slechts 6 reactoren 
die medische isotopen kunnen produceren, 
waarvan er één volgend jaar sluit. 

In samenwerking met Nucleair Nederland stelt 
NRG uit Petten een toegankelijke publicatie 
over medische isotopen beschikbaar: 
Medische isotopen – Belang voor de wereld 
en kansen voor Nederland. Hierin komen o.a. 
trends en (internationale) ontwikkelingen 
in de nucleaire geneeskunde aan bod. Voor 
een breed publiek is op 30.000perdag.nl is 
een online informatiepark gebouwd waar de 
bezoeker inzicht krijgt in alle aspecten van 
medische isotopen.

Van grondstoffen tot reactor in Petten tot 
toepassingen in het ziekenhuis. Door het 
openstellen van die wereld wil NRG, de 
organisatie achter de reactor in Petten, aan 
(ex)kankerpatiënten en hun omgeving laten 
zien wat er nodig is om kanker te kunnen 
behandelen - en support vragen voor het 
belang van medische isotopen en goede 
kankerbehandeling in Nederland.

30.000 
kankerpatiënten 

per dag geholpen 
met medische 

isotopen uit Petten
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You are cordially invited to attend the Utrecht Brain 
Conference, which will take place on 12 December 2017 in 
the University Library at Utrecht Science Park. 

The Utrecht Brain Conference is an initiative of several 
research groups and companies at Utrecht Science Park, that 
focus on brain disorders and related research. We aim to build 
a campus-wide community around brain research, thereby 
fostering collaboration and improvement of our visibility. 

Utrecht Brain Conference

During the conference Prof. dr. Michael Heneka (University 
of Bonn) and speakers from our own campus will share their 
view on the latest developments in brain research. PhD 
candidates can present their research during the Poster 
Session.

The speakers are: Freek Beekman, Michael Heneka, Elly Hol, 
Harold MacGillavry, Jeroen Pasterkamp, Paula Perez Pardo, 
Guus Scheefhals, Martin Verkuijl and Corette Wierenga. 

Poster Session
We encourage PhD candidates to present 
a poster. Deadline for submission is 15 
November 2017. Furthermore, we will 
waive the registration fee of poster 
presenters.

www.utrechtbrainconference.sites.uu.nl/

Veel biotech bedrijven hebben 
groeiplannen maar ontbreekt het 
aan de juiste hulpmiddelen. De 
Groeiversneller is er specifiek 
voor Gelderse ondernemers die 
willen groeien. Of dat nu startups 
zijn of MKB ondernemingen die 
willen doorgroeien. Oost NL is 
verantwoordelijk voor de uitvoering 
van het programma van provincie 
Gelderland en begeleidt ondernemers 
die in aanmerking komen voor De 
Groeiversneller met netwerk, geld en 
expertise.

Er zijn vouchers tot maximaal 10.00 
euro. Een kennisvoucher kan de 
ondernemer zelf besteden bij een expert. 
Dat kan bijvoorbeeld gaan om juridisch 
advies, hulp bij productontwikkeling of 
ondersteuning bij de marketing. Ook 
leningen behoren tot de mogelijkheid, 
hiervoor werkt Oost NL samen met 
partner Qredits. 

Wilt u ook groeien met uw onderneming? 
Vul dan de quick scan in op 
www.oostnl.nl/de-groeiversneller. 

Groeiende 
biotech 

bedrijven

Programmamanager van

De Groeiversneller
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Voor Matrix Innovation Center wordt er momenteel een 
nieuw laboratorium en kantoorgebouw van ruim 9.000 m2 
BVO op Amsterdam Science Park gebouwd. Het Advan-
ced Research Center for Nanolithography (ARCNL) heeft 
al een huurovereenkomst getekend voor ruim een derde 
van het gebouw. Momenteel worden er met diverse andere 
partijen concrete gesprekken gevoerd voor vestiging in 
Matrix VII. Mocht u ook belangstelling hebben in deze 
high tech locatie kunt u via www.matrixic.nl contact opne-
men.

Het gebouw biedt hoogwaardige faciliteiten voor high tech 
research met laboratoria en kantoren. Het pand van totaal ruim 
8.000 m2 VVO zal voldoen aan de BREEAM Very Good eisen 
en is ontworpen door Ector Hoogstad Architecten. Door de 
toegenomen belangstelling voor vestiging op het Amsterdam 
Science Park zijn bestaande Matrix panden vrijwel geheel ver-
huurd en is verdere groei van faciliteiten noodzakelijk. Het 
nieuwe pand komt aan de MC Gillavrylaan naast het pand van 
FOM-instituut AMOLF. De geplande oplevering is in juli 
2018
 
Over Matrix Innovation Center, ARCNL en Amsterdam 
Science Park
Matrix Innovation Center is de eigenaar van vijf bedrijfsverza-
melgebouwen op Amsterdam Science Park en faciliteert en 
huisvest hierin momenteel zo’n 105 (startende) bedrijven uit 
de ICT, Big Data, High Tech en (green) Life Science sector. 
Op Amsterdam Science Park is tevens een groot aantal weten-
schappelijke topinstituten van de Nederlandse Organisatie 
voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO), de bèta faculteit 
van de Universiteit van Amsterdam en het Amsterdam Univer-
sity College gevestigd. Hiermee is Amsterdam Science Park 
het grootste bèta-cluster van Nederland. Met de aanwezigheid 
van de grootste datatransport hub ter wereld, de AMS-IX, is 
Amsterdam Science Park een aantrekkelijke locatie voor (in-
ternationale) onderzoeksinstellingen en bedrijven. 

ARCNL werd in januari 2014 opgericht en vormt een unieke 
publiek-private samenwerking tussen de Stichting voor Fun-
damenteel Onderzoek der Materie (FOM), de Nederlandse 
Organisatie voor Wetenschappelijk onderzoek (NWO), de 
Universiteit van Amsterdam, de Vrije Universiteit Amsterdam, 
en ASML, wereldmarktleider in de productie van lithografie-
machines. ARCNL verricht op hoog niveau fundamenteel we-
tenschappelijk onderzoek dat relevant is voor de nanolithogra-
fie.

Amsterdam Science Park is een gezamenlijke ontwikkeling 
van de Universiteit van Amsterdam, gemeente Amsterdam en 
de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onder-
zoek (NWO). Dagelijks studeren en werken hier ruim 10.000 
studenten, onderzoekers en ondernemers.

Nieuw laboratorium annex 
kantoor op Amsterdam Scien-
ce Park zomer 2018 gereed!

AMR Insights van start
SeraNovo - Solving the Insoluble 

Op maat gemaakte  
vloeistoffen

“Maar liefst zeventig procent van de nieuwe medicijnen 
bereikt de patiënt niet vanwege problemen met 
oplosbaarheid.” aldus de jonge ondernemer Niall Hodgins, 
CEO van SeraNovo. Dit anderhalf jaar oude bedrijf heeft 
hij opgebouwd rondom de ontdekking waar hij tijdens 
zijn master in biologie op stuitte; veilige, niet toxische 
vloeistoffen die medicijnen veel beter dan water kunnen 
oplossen. Hij ontwikkelde een oraal toedieningsplatform 
om hiermee meer medicijnen bij de patiënt te krijgen.

Van de verschillende beurzen die hij ontving voor zijn 
baanbrekende idee was de Gulliver Prize for Best Student 
Entrepreneur 2016 de eerste. De cheque van tienduizend euro 
gebruikte hij om zijn technologie verder te ontwikkelen. Hij 
verzamelde belangrijke adviseurs om zich heen en bedacht dat 
hij een manier moest vinden om zijn techniek te vermarkten. 
‘SeraNovo creëert veilige oplossingen die het 
oplosbaarheidsprobleem oplossen. Via het door ons 
ontwikkelde platform is het mogelijk heel snel met formules 
te komen die onze collega’s in staat stellen meer medicijnen 
daadwerkelijk bij de patiënten te brengen.’ 

25.000 subsidie
Met Bastiaan Kluft sinds een jaar naast zich, die zich als 
chemicus buigt over het inhoudelijke proces, heeft SeraNovo 
een vliegende start gemaakt. Hodgins: ‘Wij brainstormen nu 
vooral over de vervolgstappen die we gaan nemen en staan op 
het punt ons platform in vivo te testen. De vervolgstap na deze 
testfase is dat we onze service aan cliënten aan kunnen bieden. 
Op dat moment krijgen zij de mogelijkheid eventuele nieuwe 
medicijnen die nog op de plank liggen vanwege problemen 
met oplosbaarheid toch naar de markt te brengen. Vanaf dan 
zullen we onze servicecapaciteit flink gaan uitbreiden.’ 
Daarvoor komt de MIT Feasibility Subsidie van RVO  
à € 25.000 die SeraNovo in juli ontving beslist heel goed  
van pas. 

AMR Insights geeft op 23, 30 november en 7 december a.s. de 
nieuwe interactieve cursus ‘Addressing Microbial Resistance’. 
Deze is in samenspraak met brancheverenigingen van de 
bovengenoemde sectoren opgezet. De cursus voorziet in de 
behoefte van veel professionals die inhoudelijk, bestuurlijk of 
beleidsmatig in hun werk met microbiële resistentie te maken 
krijgen. De drie modules van elk een dagdeel gaan uitgebreid 
in op respectievelijk bacteriën en micro-organismen, 
antimicrobiële middelen zoals antibiotica en op microbiële 
resistentie. Meer informatie over AMR Insights en cursus:  
http://bit.ly/2iyaFoN.

“Informatie is van doorslaggevend belang in de Europese 
strijd tegen microbiële resistentie” stelt Maarten van 
Dongen, initiatiefnemer van AMR Insights. Microbiële 
resistentie is een snelgroeiend, mondiaal probleem dat 
vraagt om toenemende alertheid in sectoren als gezondheid, 
voeding, zuivel, vlees en visverwerking, dierhouderijen, 
water en milieu. “Als we afgaan op de Review on 
Antimicrobial Resistance is resistentie in 2050 
doodsoorzaak nummer 1”. Microbiële resistentie kan veel 
effectiever worden bestreden door nieuwe informatie over 
resistentie gericht te verspreiden, door bestaande data 
beschikbaar te maken én door deze beter te benutten. Met 
die doelstelling is AMR Insights in november 2017 gestart. 
Van Dongen bundelt met AMR Insights de krachten van 
10 Nederlandse organisaties.
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Het Nederlandse bedrijf Van Straten Medical heeft, met 
meerdere patenten, het alleenrecht verkregen op meerder-
de ontwerpen en toepassingen van autoclaveerbare RFID 
op medische hulpmiddelen waaronder chirurgisch instru-
mentarium.

Radio frequency identification (RFID) is een technologie om 
van afstand informatie te lezen van zogenaamde RFID-tags 
die aangebracht zijn op medische producten.Het bedrijf, dat 
sinds 2010 RFID op instrumentarium en instrumentnetten 

Van Straten Medical krijgt diverse patenten op RFID track & trace

aanbrengt, heeft inmiddels aanzienlijke (klinische) ervaring 
opgebouwd. “We zijn trots op onze fijnmechanische instru-
mentmakers, die in de afgelopen jaren een gevalideerde aan-
brengmethode hebben ontwikkeld waardoor instrumenten en 
instrumentnetten ‘slim’ worden gemaakt met RFID technolo-
gie”, aldus Bart van Straten. “We richten ons op nieuwe ont-
wikkelingen, die in lijn liggen met onze missie; waarde toe-
voegen door middel van innovatie”.Onderdeel van onze 
innovatie is de samenwerkingsverbanden met universiteiten, 
waaronder de Technische Universiteit Delft, afdeling Biome-

chanical Engineering , en ziekenhuizen zoals Reinier de Graaf 
Groep. Sinds meerdere jaren voert Van Straten Medical onder-
zoek uit om te bepalen in welke mate RFID kan worden inge-
zet op instrumentniveau. Het doel van het onderzoekstraject is 
onder meer het geautomatiseerd tellen van chirurgisch instru-
mentarium op de Operatiekamer zonder tussenkomst van de 
mens.

Het Reinier de Graaf Ziekenhuis en de Sterilisatieafdeling 
CombiSter werken inmiddels geruime tijd met instrumentnet-

ten en diverse instrumenten voorzien van 
RFID tags. Tevens is, in samenwerking 
met en onder aanvoering van de Manager 
CSA, veel kennis opgedaan met RFID in 
het VU Medisch Centrum. Volgens Van 
Straten Medical past deze ontwikkeling 
in haar visie om medische hulpmiddelen 
circulair te maken in de zorg. RFID op 
instrumentarium is een belangrijke stap 
om dit proces sneller te realiseren.

Fibriant
Fibriant gevestigd in het Leidse Bio-
Science park, richt zich op de 
ontwikkeling en exploitatie van een 
recombinant Fibrinogeen technologie 
platform. 

Fibrinogeen is een veelzijdig eiwit dat 
voorkomt in bloed en een belangrijke rol 
speelt bij bloedstolling, weefsel-herstel 
processen en afweer tegen pathogenen. 
Het eiwit komt voor in vele verschillende 
vormen ieder met specifieke eigenschap-
pen. Deze natuurlijke variatie is de sleu-
tel tot het ontwikkelen van nieuwe en 
verbeterde medische producten die zijn 
gebaseerd op specifieke fibrinogeen vari-
anten die alleen middels recombinant 
DNA technologie, op een commercieel 
acceptabele manier, kunnen worden ge-
produceerd. Het bedrijf richt zich op dit 
moment op de ontwikkeling van een fi-
brinogeen product dat Staphylococcus 
Aureus infecties kan voorkomen of de 
virulentie ervan kan verminderen. Daar-
naast wordt er onderzoek gedaan naar fi-
brine, de polymeer die gevormd kan wor-
den uit fibrinogeen, als bio-afbreekbare 
extra vasculaire stent met als doel de 
functionaliteit te verbeteren van aderen 
die tijdens by-pass chirurgie worden ge-
transplanteerd. 

Fibriant maakt gebruik van een stap-
voor-stap bedrijfsstrategie, waarbij het 
genereren van revenuen op de korte 
termijn, middels het leveren van diensten 
aan derden op het gebied van fibrinogeen, 
wordt gecombineerd met het zelfstandig 
ontwikkelen van nieuwe producten op de 
lange termijn. Het management team en 
de technische staf van Fibriant werken al 
vele jaren samen en combineren 
uitgebreide kennis van fibrinogeen en 
recombinant eiwit productie met ervaring 
op het gebied van productontwikkeling 
en ondernemerschap in de biotechnologie.

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

CLS Services
CHEMISTRY OF CONNECTING PEOPLE

CLS Services off ers the opportunity to get the best 
out of yourself and the organisation. Together with 
our career coach we can off er career coaching
through individual support, workshops and training. 
But we also off er tools directed at stimulating 
eff ectiveness within a team. 

Through our extensive experience we have built 
expert knowledge in our fi eld when it comes to 
recruitment & selection. We work with you as a 
team. We share ideas, knowledge and skills, in order 
to achieve excellent results.

Interested to know what we can do for you? Visit our 
website www.cls-services.nl for more information, 
current vacancies or send an open application.

Recruitment is about people. Our drive is to 
make people happy. Not only by having excellent 
employment conditions but also by trying to make 
the whole recruitment process a more fun and 
positive experience. We will prepare you as good as 
possible for upcoming interviews, which increases 
the chance of fi nding you a suitable position at one 
of our clients or in your own network.

Thanks to our own background and experience in 
the fi eld of Chemistry & Life Sciences, we speak 
your language, we understand your needs and the 
challenges you face. We also speak the  language of 
our clients, what do they need in an employee to be 
successful? Only through really understanding both 
sides, we can help both people and organisations to 
achieve good and lasting results.
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The College Healthcare
De Human Resource Specialisten uit Zwolle zijn vooral bekend van de eigen site http://www.healthcarejob.nl. Deze heeft 
elke maand gemiddeld 4500 tot 5000 bezoekers waardoor het een belangrijk platform is voor iedereen die een baan zoekt 
of aan wil bieden in de biotechnologie of Life Sciences. Ook heeft The College Healthcare een eigen LinkedIn pagina met 
meer dan duizend volgers. Doordat de database zo groot is, heeft deze professionele recruiter en opleider praktisch iedereen 
in beeld die in de markt werkt. Veel belangrijker dan te weten welke vaardigheden iemand heeft, echter is het achterhalen 
van de de persoonlijkheid, de natuurlijke kracht. Daarom werkt The College Healthcare sinds twee tot drie jaar met het 
Development Compass. Een tool dat ze ook inzetten om bedrijven blijvend te ondersteunen. Kijk voor meer informatie op 
www.collegehealthcare.nl.

Sommige bedrijven zijn zo enthousiast over ons assessment dat ze meteen het hele team laten testen. De tevredenheid is groot en de toegevoegde 

waarde van het Development Compass wordt snel onderkend.

Wat de twee professionals Willem Jüttner 

en Geert-Jan Reijmer beslist niet doen in 

al de tijd dat zij de scepter zwaaien over 

het in 2000 als werving- en selectiebureau 

gestarte bureau in Zwolle, is traditioneel 

denken. Daardoor neemt The College 

Healthcare als zeer breed geoutilleerde 

human resource partner een heel eigen 

plaats in de markt in. Al vanaf het begin 

zetten de twee voormannen in op een 

mensgerichte benadering. Met een uniek 

assessment.

The College Healthcare
De toegevoegde waarde van partnership

‘Heel concreet houdt onze mensgerichte benadering in dat we 
beschikken over een onderscheidende tool om de onbewuste 
drijfveren van mensen in kaart te brengen’, vertelt oprichter 
Willem Jüttner. ‘Het Development Compass maakt de 
natuurlijke kracht van mensen zichtbaar. Het geeft antwoord 
op belangrijke vragen als: welk gedrag laat iemand zien onder 
normale omstandigheden en welk gedrag laten mensen zien als 
ze onder druk staan? Die informatie geeft een opdrachtgever 
de mogelijkheid een (nieuwe) werknemer effectief in te zetten 
en te begeleiden. Het grote verschil met andere modellen is 
dat je het werkelijke onbewuste gedrag van mensen in kaart 
brengt.’ 

Development Compass
Om beter uit te leggen waardoor hun assessment tool verschilt 
van andere, vergelijkt Jüttner de informatie die dit geeft met 
het gedeelte van een ijsberg dat onder water drijft. ‘Het is 
in staat onbewuste drijfveren in beeld te brengen. Bij veel 
assessments kun je altijd nog de uitkomst een beetje sturen 
door bepaalde antwoorden te geven. Doordat we in ons 
Development Compass werken met archetypen kan dat niet. 
Die zijn niet te rationaliseren naar bekende beelden. Je kiest 
puur op gevoel.’

Omdat Jüttner al enkele jaren werkt met het Development 
Compass, weet hij dat het effectief is en veel kennis oplevert. 
Vaak zelfs ontstaat er volgens hem een soort herkenning en 
krijgt hij tijdens de terugkoppeling opmerkingen als: ‘Nu 
begrijp ik waarom het op sommige momenten in mijn werk 
en leven anders loopt dan dat ik had verwacht.’ ‘We gebruiken 
het Development Compass tijdens het recruitmentproces, 
maar het is ook een hele waardevolle tool om te beoordelen of 
iemand binnen een organisatie op de juiste plek zit. Je krijgt 
binnen korte tijd veel informatie over een persoon.’ 

Sinds The College Healthcare werkt met het Development 
Compass, merken ze dat de samenwerking met opdrachtgevers 
intensiever wordt. Ze worden, door de informatie die ze 
kunnen geven via het Development Compass, steeds vaker 
gezien als een belangrijke adviespartner als het gaat om het 
personeelsbestand. ‘Als recruiter, maar ook om inzicht te 
krijgen over het functioneren van werknemers die langer in 
dienst zijn. Daarnaast is het Development Compass ook heel 
waardevol tijdens de begeleiding van werknemers van werk 
naar werk (outplacement).

Het werken met assessment trajecten is de afgelopen 
jaren alleen maar belangrijker geworden volgens de twee 

arbeidsmarktspecialisten. ‘Met name in de life sciences 
sector waar we een omschakeling zien van productgericht 
naar klantgericht werken. Binnen de farmaceutische 
industrie opereren er veel internationaal werkende bedrijven 
met allemaal diverse achtergronden,’ benadrukt Reijmer. 
Van belang is dus heel nauwkeurig te onderzoeken of de 
perfecte kandidaat op papier ook binnen het plaatje van de 
bedrijfscultuur past. ‘Wij zoeken ervaren mensen die in staat 
zijn eigenaarschap te tonen in processen en trajecten en dus 
binnen de omgeving waarvoor wij ze selecteren optimaal 
kunnen functioneren. We kijken met andere woorden vooral 
naar de karakterstructuur en niet alleen naar intelligentie 
en type werkervaring.’ Voordat The College Healthcare 
een samenwerking aangaat met een kandidaat wordt deze 
onderworpen aan een zeer goed dichtgetimmerd traject. 
‘Ons sterke punt is dat we mensen echt in kaart brengen. Ons 
overzicht van de kandidatenmarkt is compleet. We kijken 
vervolgens met alle tools die we hebben welke kandidaat het 
meest geschikt is voor een bepaalde functie.’ 

Kijkend naar de leeftijd van de kandidaten die ze plaatsen, 
verduidelijkt Reijmer dat ze op dit moment tachtig procent 
ervaren medewerkers tegen twintig procent starters plaatsen. 
Terwijl in het verleden het percentage starters onder de tien 
procent lag. De startersmarkt is voor de recruiters niet de 
belangrijkste markt, maar wel één waar ze zich duidelijk wat 
meer op richten. ‘En dan signaleren wij ook dat ervaren mensen 
wel de kennis hebben, maar vaak niet meer de plooibaarheid 
die tegenwoordig van werknemers wordt gevraagd.’ Daarmee 
doelt Reijmer op de capaciteit om klantgericht te denken. 
‘Ook zijn jonge mensen vaak meer gericht op persoonlijke 
ontwikkeling en het sociale aspect van een baan. Ze willen 
plezier hebben in hun werk, een goede balans tussen werk en 

privé is daarbij van belang, maar persoonlijke ontwikkeling 
staat voorop.’

In de nabije toekomst steeds meer 
Young professionals gevraagd
Omdat ze merken dat de vraag naar starters groeit, heeft The 
College Healthcare het recruitmentproces zo ingeregeld dat 
ze nu ook regelmatig onervaren mensen koppelen aan een 
functieprofiel. ‘Om starters extra goed voor te bereiden op 
een nieuwe functie, ondergaan zij na de eerste intake nog 
een extra persoonlijkheidstest. Daarvoor komen zij een dag 
naar Zwolle. ‘Tijdens die dag doen ze rollenspelen, moeten ze 
zichzelf presenteren aan de groep en onderzoeken we ook hoe 
ze reageren in een voor hen vreemde situatie. Een kandidaat 
kan inhoudelijk nog zo goed zijn, wanneer het iemand aan 
snapkracht of communicatieve vaardigheden ontbreekt, kan 
dit de inwerktijd onnodig verlengen. Je wilt natuurlijk wel dat 
een onervaren kracht snel ‘up and running’ is.’ 

Ook binnen the College Healthcare zijn de taken verdeeld 
naar competentie waardoor Geert Jan Reijmer vooral 
verantwoordelijk is voor werving en selectie en Willem Jüttner 
zich sterk maakt voor ontwikkeling en assessmentmodellen. 
‘Eigenlijk een heel natuurlijk gegroeide verdeling die in de 
praktijk perfect werkt.’ Maar ook een verdeling die hen in 
staat stelt met een zeer kritische blik naar kandidaten te kijken. 
‘Ons sterke punt is kort samengevat dat we door middel van het 
zorgvuldige selectietraject kandidaten echt in kaart brengen,’ 
vervolgt Reijmer. ‘Na het eerste intakegesprek via de telefoon 
of skype volgt bijvoorbeeld altijd een uitnodiging op ons 
kantoor in Zwolle. We spreken heel bewust hier af en niet 
ergens in een restaurant aan de snelweg, omdat het belangrijk 
is dat kandidaten in alle rust in kaart gebracht worden.’
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‘Kabels trekken kan iedereen’, vertelt de man die sinds een 
aantal jaren verantwoordelijk is voor de sector healthcare. 
‘Maar het realiseren van projecten in een draaiende omgeving, 
zoals bij farmaceuten of in de semiconductorindustrie, vraagt 
om een hele andere benadering. Zo kan het uitschakelen 
van een waterbehandelingsinstallatie grote gevolgen hebben 
als dit proceswater nodig is om bijvoorbeeld een vaccin te 
produceren. Als tijdens zo’n proces de spanning even wegvalt, 
kan dit grote gevolgen hebben voor de kwaliteit van het 
product of zelfs voor mens en milieu in de directe omgeving. 
Wij hebben inzicht in die consequenties en hebben als klanten 
voornamelijk 24-uursbedrijven die dergelijke kritische 
processen hebben lopen.’ 

Kleinzoon
Dat zijn installatiebedrijf in Wijchen ooit nog eens de MVO-
Award zou winnen of de FD Gazellen Award had Jacob 
Modderkolk vast niet verwacht toen hij in 1921 startte met 
het plaatsen van elektrische installaties. Zijn opvolgers, 
schoonzoon Chris de Luij en later kleinzoon Simon de Luij, 
kozen niet voor de gemakkelijkste weg waardoor Philips 
Semiconductors al snel één van de belangrijkste klanten werd. 
‘Daardoor zijn we als het ware met hun expertise meegegroeid 
en hebben we enorm veel deskundigheid in die specifieke 
nichemarkt opgebouwd.’ 

Het idee van zijn kleinzoon, om Modderkolk tot een eeuwig 
florerend bedrijf te maken, zou hij van harte hebben ondersteund 
en in retrospectief ziet Arenz, dat meteen al vanaf de oprichting 
de juiste trend is gezet. ‘Modderkolk had destijds een winkeltje 
in de binnenstad en deed iets met radio en geluidsdistributie. 
Dat was voor die tijd helemaal nieuw. Hij had een verbinding 
gemaakt waardoor iedereen met een abonnement radio kon 
luisteren.’ Dat dit kleine winkeltje in vijfennegentig jaar is 
uitgegroeid tot een florerend bedrijf, blijkt wel uit de cijfers. 
Bij Modderkolk werken anno 2017 260 mensen en de omzet 
is 25 miljoen per jaar. Omgerekend honderd duizend Euro 
per persoon. ‘Niet veel’, volgens Arenz, ‘Het geld zit vooral 
in het bedenken en het voorwerk. We verkopen geen fysieke 
producten. Veel belangrijker is dat we iets toe willen voegen 
aan de waarde van het product van de klant.’ 

Afgelopen jaar is Modderkolk Industry & 

Healthcare solutions twee keer 

achtereenvolgend uitgeroepen tot beste 

contractor van Aspen en MSD. De beloning 

in de vorm van een koperen brandspuit staat 

inmiddels op de prijzentafel van deze 

specialist in ontwerp, realisatie en validatie 

van technische installaties, operatiekamers, 

behandelruimten en cleanrooms. Waardoor 

juist dit bedrijf deze en vele andere prijzen 

ontvangt? Oscar Arenz, directeur healthcare 

solutions, vermoedt dat het vooral te maken 

heeft met hun voorkeur voor het werken in 

kritische productieprocessen.

‘High Performance Radial Flow Chromatography’ is een robuuste, lage druk scheidingstechniek 

die op processchaal, snel en efficiënt therapeutisch eiwit kan isoleren. De scheidingsmethode 

berust zich op verschil in affiniteit tussen de stationaire- (gepakt bed), en mobiele fase (dragende 

vloeistofstroom). Chromatografisch is RFC gelijk aan de conventionele, axiale chromatografie. 

Het kenmerkende verschil is het design van de kolom waarbij de flow van de mobiele fase in de 

HP-RFC horizontaal (radiaal) in plaats van verticaal verloopt. 

De wereldwijde marktleider van de radiale kolomtechniek is 
het Nederlandse bedrijf Proxcys b.v., gevestigd in Nieuw-
Amsterdam. Hier worden de HP-RFC kolommen ontworpen 
en geproduceerd. Proxcys heeft de laatste jaren een flinke 
groei doorgemaakt die te danken is aan de toegenomen 
populariteit vanwege de prestatie en een aantal positieve 
eigenschappen ten opzichte van de traditionele axiale kolom. 
Hoge bindingscapaciteit, lage druk en ‘low shear’, terwijl 
daarnaast een reductie van procestijd en -kosten wordt 
geboden. 

Vanuit bedrijfseconomisch perspectief is het belangrijk om 
clean rooms efficiënt te gebruiken. De gemiddelde 100L 
Proxcys kolom heeft een footprint van slechts <0,8m², veel 
kleiner dan de ~3,8m² in de axiale variant. Naast de toch al 
meer bescheiden ruimtebehoefte, kunnen de HP-RFC 

kolommen door het lage gewicht eenvoudig verplaatst worden 
zodat de clean room vrijgemaakt kan worden voor een andere 
productie. Een flexibele clean-room planning en intensievere 
bezetting en een aanzienlijke kostenbesparing als gevolg. 
Deze efficiëntie verhoging draagt eveneens bij tot een 50% 
lagere ecologische footprint door het lagere energieverbruik.!

Zoals te zien is in de foto kan door het compacte design zelfs 
een grote proces kolom zo worden geplaatst dat deze minimale 
vloerruimte inneemt (~ 1m²!). Zo blijft er voor de operators 
genoeg werkruimte over om de populaire buffertanks (totes) te 
manoeuvreren, te plaatsen en slangen aan te sluiten. De extra 
bewegingsruimte biedt operators een veilige en plezierige 
werkomgeving en dus levert de toepassing van de Proxcys 
apparatuur naast een uitstekende prestatie ook een bijdrage 
aan een veilige en overzichtelijke werkplek. 

Proxcys Radiale Chromatografie kolommen  
faciliteren efficiënt en veilig clean room gebruik

Een radiale proces kolom kan gemakkelijk geplaatst 
worden tussen vaste apparatuur zoals tanks en skids. 
Het afgebeelde model met 210L en 12cm bedhoogte 
is oa. voorzien van een Tri-Pod lift systeem waardoor 
onderhoud snel en eenvoudig ter plekke kan worden 
gedaan.



51

Prijzenwinnend Modderkolk
Specialist in kritische processen

Platte organisatie
De vier belangrijkste pijlers waarop de duurzame filosofie 
van Modderkolk rust, vallen onder de noemer ‘de kunst 
van techniek’. Daarbij horen een grenzeloze service, 
timemanagement, beweging en kennis. Belangrijk in het 
kader van de grenzeloze service was de omvorming van een 
afdelinggestuurd naar een celgestuurde organisatie in 2011 
‘Dit gestoeld op het idee dat een bedrijf, in ons geval dus cel, 
nooit groter mag zijn dan vijftig man, omdat je anders aan 
daadkracht verliest.’ Van de toen opgerichte cellen vormde 
industry & healthcare solutions er één. ‘Die werd echter al 
heel snel gesplitst, zodat het RadboudUMC een eigen cel kreeg 
en nu staan we op het punt een aparte cel voor Healthcare 
Solutions op te richten. Een cel voor met name de zorgklanten, 
farmaceuten, ziekenhuizen en klinieken. Met als belangrijke 
specialisme luchttechniek, meet- en regeltechniek, ontwerp-, 
bouw- en het inregelen van operatiekamers en cleanrooms.’ 
Het voordeel van het celgestuurde werken, is dat ondanks de 
enorme groei de lijnen kort blijven en de service groot. Het 
leverde Moddderkolk de prestigieuze titel ‘Best managed 
company’ van Deloitte op. Een belangrijke prijs, vertelt Arenz.

Wie is Oscar Arenz?
Afkomstig uit de farmacie is healthcare een sector die 
dichtbij Oscar Arenz staat. In opdracht van Modderkolk 
begonnen bij NXP semiconductors in Nijmegen, het voor-
malige Philips, met het traditionele elektrawerk, kreeg hij 
het verzoek als contactpersoon binnen Modderkolk het 
elektrotechnische en werktuigbouwkundige werk samen 
te voegen, zodat er zo min mogelijk overdracht nodig 
was. Toen dat eenmaal stond, kreeg hij vervolgens de 
kans om, samen met zijn collega Marc Kuiken, de nieuwe 
cel Industry & healthcare solutions op te zetten. Deze cel 
is binnen een aantal jaren zo gegroeid dat de planning is 
om de healthcare activiteiten los te weken van de indus-
trie, waardoor er een nieuwe cel ontstaat. Actueel en nauwkeurig

Dit jaar is Modderkolk gestart met het ontwerp en de re-
alisatie van de besturing van een killtankinstallatie voor 
een farmaceut in Brabant. ‘Deze installatie is nodig om 
te voorkomen dat potentieel besmet proceswater op het 
riool geloosd kan worden. Daarnaast hebben we voor 
MSD en Aspen een groot deel van de brand- en ontrui-
mingsinstallaties gemaakt. Werken waar we door beide 
opdrachtgevers als beste contractor voor zijn gekozen.’ 
Andere projecten zijn validatie- en installatiewerkzaam-
heden bij verschillende farmaceuten waaronder Synthon 
en “BBio” (het oude Nederlandse vaccininstituut.)Verder 
is Modderkolk ook in te schakelen voor bijvoorbeeld de 
classificatie van operatiekamers en controle van systemen 
met veldopnemers. Tot slot bouwen we ook besturings-
installaties voor onder andere de voedings- en semicon-
ductorinstrie. Daarbij is het belangrijk dat het proces ge-
valideerd is, omdat er - naast de kwaliteitsaspecten - bij 
het vrijkomen van een bepaalde stof gevaar kan ontstaan 
voor de omgeving en medewerkers. Dat zijn complexe 
installaties waarbij het nodig is dat er altijd een systeem is 
dat het proces overneemt als het nodig is.’ Kijk voor meer 
informatie op www.modderkolk.nl. 

Bedrijfsschool
Bijzonder bij Modderkolk is ook de eigen bedrijfsschool die 
het bedrijf in 2012 heeft opgericht. ‘Een handige manier om 
het schrale aanbod aan medewerkers zelf op te lossen. Door 
monteurs aan te nemen vanaf dag één. Ze gaan vier dagen per 
week het veld in en krijgen die vijfde dag de opleiding binnen 
ons eigen bedrijf met eigen aangetrokken docenten. Selectie 
van deze leerlingen begint al bij de poort waardoor we echt 
de krenten uit de pap halen. Uit de zeventig aanmeldingen, 
selecteren we er maar zeven.’ Ondertussen is Modderkolk 
uitgeroepen tot ‘excellent opleidingsbedrijf’. Een titel die 
maar vierentwintig bedrijven in Nederland mogen voeren. 
Ook is er sinds kort een samenwerking met HAN waardoor 
ook HBO-studenten in huis een opleiding krijgen. ‘Toch 
hebben we op dit moment veertig vacatures, omdat we als het 
gaat om de kennis de vraag met onze bedrijfsschool niet zo 
snel kunnen bijbenen.’ 

Timemanagement
Pratend over ‘de kunst van timemangement’, één van de 
andere speerpunten, noemt Arenz het ‘critical chain project 
management’ volgens welke Modderkolk werkt. ‘Dit is 
gebaseerd op het bepalen van ‘milestones’ binnen een project. 

Vaak weet je tijdens het toewerken naar zo’n milestone 
niet waar je staat. Wij maken ook een ruwe planning, 
maar monitoren deze per dag door het project te sturen op 
activiteiten en extra tijd te parkeren in een bufferzone. Door 
dagelijks te bekijken waar de prioriteiten liggen, zijn we in 
staat zo efficiënt mogelijk te werken. Dit door extra mensen 
in te schakelen of bijvoorbeeld te bewaken dat iemand op tijd 
zijn handtekening voor goedkeuring zet.’ 

Het aantal certificaten dat Modderkolk nodig heeft om het 
specialistische werk uit te voeren tot slot wordt jaarlijks 
aangevuld met nieuwe. ‘Er zijn twee man continu bezig deze 
up-to-date te houden.’ Trots is de manager ook op de 2A1 
en 1A1 rating die ze hebben gekregen, omdat ze een zeer 
solvabel bedrijf zijn. ‘Een trend die we natuurlijk door willen 
zetten. Kijkend naar de toekomst is ons streven één keer per 
vijf jaar de omzet door groei te verdubbelen. Dat hebben we 
de eerste keer, toen we dit afspraken wel gehaald, maar dat zal 
nu misschien iets minder snel gaan.’
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Een jaar na de aankondiging van de centralisatie van Uni-
lever’s Foods R&D expertise vanuit Heilbronn (Duits-
land), Poznan (Polen) en Vlaardingen in het Foods eco-sys-
tem in Wageningen, heeft Unilever de vorige week het 
startschot gegeven voor de bouw van haar nieuwe wereld-
wijde Foods Innovation Centre.

Op de campus van de Wageningen University & Research 
(WUR) gaven Paul Polman (CEO Unilever), Maarten Camps 
(Secretaris Generaal Ministerie Economische Zaken en Kli-

UNILEVER START BOUW GLOBAL FOODS INNOVATION CENTRE IN WAGENINGEN

maat), Louise Fresco (Voorzitter Raad van Bestuur van de 
WUR), Aalt Dijkhuizen (Voorzitter Topsector Agri & Food) 
en Burgemeester Geert van Rumund van Wageningen hun re-
flectie op wat innovatie in de Agri & Food-sector betekent 
voor het wereldwijde voedingssysteem, voor de Nederlandse 
economie en voor de Regio FoodValley. 

Paul Polman, CEO Unilever: “In 2050 hebben ruim 9 miljard 
mensen 70% meer voedsel nodig dan dat er op dit moment 
wordt geproduceerd. Dat vraagt een fundamentele aanpassing 

van het huidige voedingssysteem. Dit kan niet door een enkel 
bedrijf bereikt worden, maar vraagt intensieve samenwerking. 
De keuze voor Wageningen was dan ook een logische. Als ac-
tief onderdeel van het Wageningen Foods eco-system, hebben 
we toegang tot internationaal talent en kunnen we nieuwe ma-
nieren van samenwerken ontwikkelen met de WUR, met ken-
niscentra, met andere bedrijven, met overheden, NGO’s en 
met startups om er zo gezamenlijk voor te zorgen dat duurza-
me voedingsmiddelen de norm worden en dat duurzame en 
voedzame voeding toegankelijk wordt voor iedereen”. 

Louise Fresco, Voorzitter Raad van Be-
stuur van Wageningen University & Re-
search: “Het is mij een groot genoegen 
het Unilever Foods Innovation Centre te 
verwelkomen op de Wageningen Cam-
pus. Bij Wageningen University & Rese-
arch (WUR) investeren wij onze kennis 
in de ontwikkeling van een duurzame en 
inclusieve voedingsindustrie om een 
ecosysteem te creëren dat gedreven 
wordt door innovatie, waar verschillende 
partners samenwerken aan de verbete-
ring van de – wereldwijde – voedselke-
ten en een oplossing trachten te vinden 
voor de grote uitdaging om de wereldbe-
volking op een verantwoordelijke, ge-
zonde en duurzame manier van voedsel 
te voorzien. “Science for Impact” en 
“Partnerships for Impact” vormen cen-
trale thema’s binnen de WUR. 

DEAM is een mede in Groningen ge-
vestigd jong bedrijf dat stuurbare 
precisie instrumenten ontwikkelt voor 
minimaal invasieve operatie technie-
ken. De uiteinden van de DEAM-in-
strumenten zijn vrij te bewegen in alle 
richtingen. Dit maakt het voor chirur-
gen mogelijk om ook moeilijk bereik-
bare plaatsen goed te behandelen. De 
stuurbare instrumenten hebben daar-
naast grote voordelen bij de steeds 
meer gemeengoed wordende 
3D-beeldtechnieken waarop chirur-
gen tijdens de operatie hun werk-
zaamheden kunnen zien.

DEAM werkt samen met meerdere afde-
lingen en specialisten van het UMCG. 
Naast samenwerking voor de min of 
meer standaard toepassingen in buikhol-
te-operaties, betreft het ook samenwer-
kingen op het gebied van Cardiologie, 
KNO- en Neuro- Chirurgie. 

Voor meer informatie over DEAM Hol-
ding: www.deamcorporation.com

De investering door Carduso Capital 
maakt het mogelijk dat DEAM de pro-
ductiefase van de eerste instrumenten 
kan gaan opstarten en de instrumenten 
medio 2018 voor de markt beschikbaar 
te hebben.

Carduso Capital 
Groningen 

investeert in 
DEAM Holding BV.
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Growth in Motion
Nauwkeurig in controle met de Innova® S44i Biological Shaker

> Hogere capaciteit in een compact
   systeem
> De nieuwe X-Drive zorgt voor

een geleidelijke agitatie en een
langere levensduur

> Stapelbaar met twee tot drie units
> De samples zijn gemakkelijk te

bereiken door het uitschuifbaar
platform

Eppendorf shakers zijn ontworpen voor het 
behalen van optimale resultaten met een 
maximale duurzaamheid. U kunt uw 
onderzoekstechnieken naar een hoger niveau 
brengen met de geavanceerde shaker 
technologie van Eppendorf. 
De nieuwe Innova S44i biedt innovatieve 
opties voor betrouwbare resultaten met 
minimale inspanning.

info@eppendorf.nlwww.eppendorf.com/InnovaS44i 

Nieuw: Innova® S44i 
Biological Shaker
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