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GenomeScan
‘In de toekomst zal elke 
apotheek een genetisch 
paspoort hebben van alle 
klanten.’ Deze uitspraak 
is van Dr. Peter Belt, CEO 
van GenomeScan, het be-
drijf dat is gespecialiseerd 
in het lezen van DNA en 
RNA.

Lees verder op pagina 11.

HollandBIO
Velen staan er niet bij stil. Maar dag in, dag uit levert 
biotechnologie noodzakelijke producten: op het vlak 
van gezondheid, voeding of de biobased economy. Er is 
geen sector denkbaar die zo divers is, waar innovaties 
zo snel gaan en die zo snel groeit. Daarnaast levert 
de biotechnologie met zijn hoogwaardige innovaties 
en werkgelegenheid een belangrijke bijdrage aan de 
Nederlandse economie. In gesprek met HollandBIO’s 
boegbeeld: Annemiek Verkamman.

Lees verder op pagina 4.

Annemiek Verkamman 
HollandBIO’s boegbeeld

NovioCell
CEO Juliette van den Dolder van Noviocell verwacht dat 
ze hun gepatenteerde hydrogeltechnologie volgend jaar 
al op de markt kunnen brengen. Deze biedt voor onder-
zoekers de mogelijkheid om cellen in 3D te laten groei-
en. Dit kan al wel, maar het grote voordeel van de nieuwe 
gel is dat deze synthetisch en aanpasbaar is in stijfte en 
elasticiteit.

Lees verder op pagina 15.

INHOUD



PRIMER Professionals is a recruitment agency for permanent 
and temporary jobs. We primarily focus on commercial roles 
but also cover clinical, quality and regulatory positions in the 
biopharmaceutical and Life Sciences industries. We distinguish 
ourselves from other agencies by focusing on Life Sciences only and 
our team members come from the sector themselves and therefore 
understand what skills and competences are needed for these 
positions. Get in touch with us and find out what we can do for you.

Specialisations: 

www.primerprofessionals.com

The specialist for professionals in Life Sciences

PRIMER BioBusiness
CEO positions
Business development

PRIMER Regulatory
Regulatory affairs
Compliance management 
PRIMER Clinical
Clinical Research Associate 
Clinical Project Manager

PRIMER Quality
Quality control
Quality assurance



3

Colofon

Voorwoord
Shared Challenges, Smart Solutions

Diabetesbedrijf Novo Nordisk 
is Best Place to Work 2017

MEI 2017 - JAARGANG 16 - NUMMER 1

UITGEVERIJ
BiotechNEWS & Life Sciences
Burg. Kerssemakersstraat 32 B, 8101 AN  Raalte
Postbus 217, 8100 AE  Raalte
Telefoon: 085 76 043 76 en 085 76 043 74
ABN/AMRO: NL ABNA 0618 134719
www.biotechnews.eu 
UITGEVER
Ferdinand J. Oldemaat, ferdinand@biotechnews.eu 
HOOFDREDACTIE
Drs. Ilse Kuiper 
REDACTIE
Monique Mulder, monique@biotechnews.eu
verder werkten mee: Bart Luteijn, Renate van  
Keulen, Sandra Genet, dr. Henk Duyverman,  
Erwin Gevers 
redactie@biotechnews.eu

VORMGEVING
Reclamemakers-holten.nl
André Heetkamp, Lise Koekkoek,
Rutger Zandjans 
WEBREDACTIE
Raymond Snijders, Ceriel Verschoor 
FOTOGRAFIE
Hielco Kuipers, Hennie Tijs 
ADVERTENTIE-EXPOITATIE
Herman Schiphorst
Informatie over tarieven:  
info@biotechnews.eu 
DRUK:
Senefelder Misset (Doetinchem) 
VERSPREIDING
Sandd

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, 
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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.

Science is the highest personification of the nation because  
that nation will remain the first which carries the furthest  

the works of thought and intelligence. 
Louis Pasteur

‘Science is the highest personification of the nation’. Daarom is 
BiotechNews & Lifesciences als enig, twee keer per jaar verschijnend, 
breed georiënteerd Nederlands vakmagazine blij met de internationale 
positie die de Lage Landen inneemt. Want de Nederlandse Life 
Sciences sector is van grote waarde voor BV Nederland. In totaal 
houden zo’n 24.000 werknemers zich bij ruim 450 bedrijven bezig 
met R&D. Zij werken aan de ontwikkeling van 320 geneesmiddelen 
en diagnostica en zestig medical devices. Er zijn tweehonderd 
technologieën in ontwikkeling voor toepassing in de wetenschap en 

kliniek. En het aantal private investeringen in deze sector ligt rond de 4,4 miljard euro (cijfers 
HollandBio).  Nederland telt momenteel 45 Life Sciences campussen, hot spots voor 
kruisbestuiving. Bovendien campussen die voortdurend innoverend zijn, want de ontwikkelingen 
gaan snel. En internationaal neemt de Nederlandse biotech en Life Sciences een prominente 
plaats in.

Van veelbelovende starters als FirstDutch tot internationaal bolwerken als TNO, Panasonic en 
Intravacc. Van het succesvolle netwerk Health Valley tot het veelbelovende Kite Pharma. En van 
Dutch Life Sciences Conferences (22 november 2017 in Oss) tot Innovation for Health (1 
februari 2018 in WTC Rotterdam): events waar u BiotechNews & Life Sciences ook zult 
ontmoeten!

U vindt de laatste ontwikkelingen van deze spraakmakende organisaties in de voorjaarseditie 
2017 van BiotechNews & Life Sciences! 

Drs. Ilse Kuiper  Ferdinand Oldemaat 
Hoofdredacteur  Uitgever
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Alphen aan den Rijn, De Nederlandse vestiging van Novo Nordisk, het grootste diabetesbedrijf 
ter wereld, is net als in 2015 uitgeroepen tot de Best Place to Work. De lijst van Best Workplaces 
van Nederland werd gisteravond bekend gemaakt tijdens het jaarlijkse Great Place to Work® 
gala in Amsterdam. De lijst is samengesteld op basis van onderzoek naar de mate van 
vertrouwen, trots en plezier binnen organisaties, waarbij zowel de inbreng van werknemers als 
een evaluatie van het werkgeversbeleid worden gebruikt om de uiteindelijke ranking te bepalen.

“Novo Nordisk heeft een prachtige missie, om diabetes de wereld uit te helpen en tot het zo ver 
is iedereen die leeft met deze chronische aandoening de hoogst mogelijke kwaliteit van leven te 
bieden,” zegt Algemeen Directeur dhr. Sanne Groenemeijer. “Wij werken daar met zijn allen 
keihard aan. Ik vind het fantastisch om te zien dat die missie en de manier waarop wij werken 
zo wordt gedragen en gedeeld in de organisatie. Daar word je echt trots van, ieder jaar weer.”

“Het is een enorme eer als je bedrijf zo hoog gewaardeerd wordt door de eigen medewerkers,” 
zegt Inge Ernst, HR Directeur. “In de feedback vanuit de eigen organisatie horen we bijvoorbeeld 
dat medewerkers zich ook in persoonlijk moeilijke tijden echt gesteund voelen. Daar ben ik 
ontzettend trots op.”

Over Great Place to Work®
Al meer dan 25 jaar helpt Great Place to Work® wereldwijd organisaties bij het worden en 
blijven van een Great Workplace. Great Place to Work® doet dit door begeleiding in de 
ontwikkeling van een organisatiecultuur waarin vertrouwen, trots en plezier centraal staan. 
Overal werkt GPTW met dezelfde onderzoeksmethode die begin jaren tachtig is ontwikkeld 
door de journalisten Robert Levering en Milton Moskowitz. Zij werden gevraagd om een boek 
te schrijven over de 100 beste Amerikaanse bedrijven om voor te werken. Op basis van vele 
bedrijfsbezoeken, formuleerde Levering een aantal criteria voor een ‘Great Workplace’. Daarin 
stelde hij de relatie tussen medewerkers en managers in de organisatie centraal. Hoe meer 
onderling vertrouwen er is in een organisatie, hoe prettiger medewerkers en leidinggevenden 
het volgens Levering vinden om voor die organisatie te werken. GPTW ondersteunt organisaties 
door onderzoek, advies, workshops en trainingen in te zetten. GPTW werkt met bedrijven, non-
profitorganisaties en overheidsinstanties in 47 landen op alle continenten. Het instituut, met 
hoofdkantoor in San Francisco, stelt elk jaar in 50 landenlijsten samen. Jaarlijks doen wereldwijd 
6.000 organisaties mee aan dit onderzoek, die circa 12 miljoen medewerkers representeren. 
Daarmee is het het grootste onderzoek in zijn soort.
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Velen staan er niet bij stil. Maar dag in, dag uit levert 
biotechnologie noodzakelijke producten: op het vlak van 
gezondheid, voeding of de biobased economy. Er is geen 
sector denkbaar die zo divers is, waar innovaties zo snel gaan 
en die zo snel groeit. Daarnaast levert de biotechnologie 
met zijn hoogwaardige innovaties en werkgelegenheid een 
belangrijke bijdrage aan de Nederlandse economie. 
De belangenbehartiger, organisator van netwerkactiviteiten, 
ledenservices en PR is het in 2014 opgerichte, privaat 
gefinancierde HollandBIO. Annemiek Verkammen 
(afgestudeerd scheikundige en econoom) die in januari 2014 
aantrad als Algemeen Directeur, was voor 2014 directeur 
bij één van de voorlopers van HollandBIO, BioFarmind. 
HollandBIO groeit snel: in 2015 sloten 25 bedrijven zich 
aan. In 2016 maar liefst 35. Waarmee het totale aantal leden 
momenteel boven de 150 uitkomt. Die HollandBIO achterban 
is een afspiegeling van de sector: van start-ups, het midden- 
en kleinbedrijf tot grote bedrijven, actief in gezondheid, 
voeding of biobased economy. Ieder bedrijf heeft zo zijn eigen 
beweegreden om zich aan te sluiten. Ongetwijfeld zijn de 
services die HollandBIO biedt zeker voor kleinere bedrijven 
interessant. Zo krijgen ze een korting op events en kan men 
door een inkoopprogramma goedkoper producten aankopen, 
waaronder lab disposables. Voor kleinere en grotere bedrijven 
is belangenbehartiging en dan met name richting de politiek 
een belangrijk item.

Van nieuw vaccinbeleid tot extra 
innovatiekrediet
En, 1 ding is zeker, HollandBIO wordt met haar geheel eigen 

HollandBIO. Niet alleen belangenbehartiger 

pur sang voor de biotech industrie, maar 

ook de aangewezen gesprekspartner en 

adviseur voor media, politiek, patiënten-

organisaties, NGO’s, (regionale) organisaties 

en ieder andere betrokkene bij het Biotech 

Netwerk in Nederland. Kortom: HollandBIO is 

de spin in het web, en het gezicht van de 

organisatie is sinds ruim drie jaar Directeur 

Annemiek Verkamman.

HollandBIO leden en de Nederlandse biotech sector

‘Nederland doet het goed op 

vooruitstrevende klinische studies. Maar 

we moeten wel zorgen dat we stevig 

op de Europese kaart blijven staan’, 

stelt Caroline Eilering van QuintilesIMS. 

Net zoals het bedrijf vorig jaar voor een 

strategisch samengaan koos, pleit Eilering 

op dit moment voor strategische keuzes 

op nationaal niveau.

Europese bedrijven kiezen vanaf 2018 waar in Europa ze hun 
volgende klinische studie willen indienen. Ze speuren dan op 
basis van trackrecord naar kwaliteit en snelheid bij de volgende 
partner voor hun studie. Caroline Eilering, directeur Clinical 
Operations bij QuintilesIMS in Nederland: ‘De bedrijven 
kiezen per studie bij welke lidstaat ze willen indienen. Een 
land dat alles goed geregeld heeft, en snel kan handelen maakt 
hier dus grote kans om vaak gekozen te worden.‘

Nieuwe Europese richtlijn
Aanleiding is de nieuwe Europese richtlijn die vanaf 2018 in 
werking treedt. De European Clinical Trial Regulation (ECTR) 
schrijft strakke tijdlijnen voor, waarbinnen het toetsingsproces 
voor nieuwe klinische studies plaats moet vinden. Dit geldt 
zowel voor de medisch-ethische toetsing in ziekenhuizen 
als voor de toetsing van de lokale uitvoerbaarheid. Alle bij 
klinische ontwikkelingen betrokken partijen krijgen hiermee 
te maken. 
Als Nederland moeten we nu wel stappen gaan maken. 
Eilering: ‘Dit biedt kansen voor Nederland om vooraan te 
staan. Om dit te bereiken moeten alle betrokken partijen zich 
nu hiervoor gaan inzetten en niet gaan afwachten.’

Voorbereidingen in volle gang
Om alle veldpartijen voor te bereiden op de nieuwe richtlijnen 
organiseert de Dutch Clinical Research Foundation (DCRF) 
open dagen voor het veld. De DCRF stelt zichzelf ten doel om 
het toetsingsproces zo in te richten dat het eraan bijdraagt dat 
Nederland een goede concurrentiepositie heeft ten opzichte 
van de andere Europese landen. Van de CRO’s, ziekenhuizen, 
lokale farmaceuten, tot aan de biotechbedrijven: iedereen 
moet ervan doordrongen zijn dat er veel gaat veranderen. ‘Bij 
deze richtlijnen gaat het averechts werken als bijvoorbeeld 
een Raad van Bestuur in het ziekenhuis 10 weken nodig heeft 
om tot een besluit te komen over de uitvoering. Dan zouden 

veel farmabedrijven wel eens kunnen besluiten hun research 
buiten Nederland te verplaatsen.’

Geweldige kans
QuintilesIMS zelf is zich ervan bewust dat het soms nodig 
is snel in te spelen op nieuwe ontwikkelingen. Vorig jaar 
besloten de bedrijven Quintiles en IMS Health om die reden 
tot een fusie. ‘De fusie is een geweldige kans om onze 
bijdrage aan de maatschappij te vergroten. We kunnen nu 
nog meer het verschil maken voor onze klanten en ze helpen 
hun medicijnen sneller en beter naar de patiënten te brengen.’ 
Eilering noemt twee concrete voorbeelden waar dat direct te 
zien is. ‘QuintilesIMS bestrijkt het hele spectrum van klinisch 
onderzoek tot aan het inzetten op de beste commerciële 
mogelijkheden. We weten dat oncologiepatiënten veel 
last van bijwerkingen bij hun medicijnen hebben. Daarom 
willen onze klanten juist bij hen onderzoek gaan doen 
naar personalised medicine. Daarbij kijken onze klanten 
welke genen de patiënt aan of uit heeft staan. En zo weet je 
nauwgezet voor welk gen je iets moet ontwikkelen. Daarvoor 
is zeer precieze informatie van veel patiënten nodig. In onze 
nieuwe bedrijfssamenstelling kunnen we zo’n onderzoek 
beter uitvoeren, we hebben een veel fijnmaziger netwerk van 
artsen tot onze beschikking. En de klant plukt er de vruchten 
van. Voor hen kunnen we veel breder kijken waar ze het beste 
een nieuwe trial kunnen beginnen.’ 

Ook bij de ziekte van Crohn komt QuintilesIMS sneller 
tot nieuwe toepassingen. ‘Zo heeft IMS Health inzicht in 
medicijngebruik per regio of ziekenhuis en Quintiles kennis 
en ervaring om de betrokken artsen goed te ondersteunen. De 
combinatie van onze expertises helpt ons met het vinden van 
de goede ziekenhuizen die de patiënten met deze indicatie 
behandelen, en zo ook de artsen te ondersteunen met het 
vinden van deze patiënten. Op die manier gaat de hele studie 
sneller, en komt uiteindelijk het geteste product sneller op 
de markt. 

QuintilesIMS: Fijnmazig netwerk  
van klinische expertise

QuintilesIMS biedt een breed scala aan oplossingen 

die de gezondheidszorg vooruit helpen. Het 

bedrijf integreert en levert informatie en medische 

service wereldwijd. Met haar service verbetert zij 

de klinische, wetenschappelijke en commerciële 

resultaten van haar klanten. QuintilesIMS bestaat 

uit 50.000 medewerkers die activiteiten uitvoeren in 

meer dan 100 landen.

QuintilesIMS maakt gebruik van gegevens in de 

gezondheidszorg om baanbrekende ontwikkelingen 

en behandelingsinzichten te leveren. Op het gebied 

van privacy is het bedrijf marktleider met een breed 

scala aan beschermende technische maatregelen. Zo 

weet iedereen die aan medische onderzoeken van 

QuintilesIMS meedoet, dat zijn persoonsgegevens 

adequaat beschermd worden. 

Meer informatie over de Europese richtlijn die eraan 

komt: https://dcrfonline.nl/ectr-in-nederland/
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en unieke ‘tone of voice’ goed gehoord in Den Haag. Als 
voorbeeld noemt Annemiek het falende vaccinatiebeleid. ‘De 
Nederlandse vaccinatiezorg schiet te kort doordat vaccins niet 
optimaal benut worden. Sommige vaccins staan, ondanks 
bewezen effectiviteit en veiligheid al tien jaar op de plank. 
Het ontbreekt aan een eenduidige en doortastende aanpak. 
Beslissingen rondom vaccins worden eindeloos uitgesteld. De 
financiële toegankelijkheid van vaccinaties is niet optimaal. En 
er is te weinig kennis over vaccinaties bij artsen en publiek. In 
maart 2016 publiceerde de HollandBIO Expertgroep Vaccins 
met input van vaccinatiedeskundigen een whitepaper. Er 
kwam een stroom van publiciteit en aanhang voor deze paper. 
Eén en ander zou dit jaar moeten leiden naar een operationeel 
beoordelingssysteem voor vaccins. Daarnaast maakte 
HollandBIO zich vorig jaar hard voor een goede bescherming 
van Intellectual Property (IP) en kreeg het 5 miljoen euro 
extra ‘los’ voor het innovatiekrediet. ‘Events organiseren 
is leuk,’ stelt de gedreven directeur. ‘Maar HollandBIO wil 
daadwerkelijk het verschil maken.’

‘Events organiseren is leuk, maar 
HollandBIO wil daadwerkelijk het 

verschil maken.’

Hart van HollandBIO: expertgroepen
We kunnen wel met zekerheid zeggen: de expertgroepen 
vormen het hart van HollandBIO. ‘Om de belangen van onze 

leden te kunnen behartigen, moeten we weten wat er leeft in 
onze achterban en wat de leden nodig hebben om succesvol 
te zijn, ‘ stelt Annemiek. ‘Een belangrijk deel van die input 
krijgen we via onze expertgroepen, die toegankelijk zijn voor 
alle leden.
Er zijn diverse expertgroepen actief, elk op eigen wijze en met 
een eigen focus:

• Intellectual Property (IP)
• Vaccins
• Orphan Drugs
• Market Access
• Regulatory Affairs
• BioBusiness
• Dierproeven

De expertgroepen komen periodiek bij elkaar en bediscussiëren 
actuele issues, organiseren bijeenkomsten zoals het Orphan 
Café, bedenken oplossingen voor prangende problemen zoals 
de toegang tot vaccins, en denken mee over de toekomst 
van onze sector, zoals met het Toekomstplan Life Sciences 
2030. Regelmatig nodigen we ook externe sprekers uit om 
relevante rapporten, projecten of regelgeving nader toe te 
lichten. Expertgroepen zijn toegankelijk voor alle leden van 
HollandBIO: meer dan 50% van onze leden is al actief in één 
of meer expertgroepen.’

Laat zien wat je doet
Annemiek en haar vijf deskundige medewerkers zijn fulltime 

Algemeen Directeur HollandBIO, Annemiek Verkamman

HollandBIO
BE GOOD AND TELL IT

HollandBIO: spin in het web van de biotech sector

met een grote gedrevenheid en enthousiasme bezig om de 
Nederlandse biotechnologie beter op de kaart te zetten. ‘Er 
is nog veel werk te verzetten. De biotech route van lab naar 
markt zit vol onverwachte wendingen. Daarnaast is de reis 
kostbaar. Uiteindelijk succes vereist haast bovenmenselijke 
kennis en geduld. Het zijn bikkels die de eindstreep halen.’ 
Biotech is een complex onderwerp, ook voor politiek & 
beleid, en het ‘onbekend maakt onbemind’ syndroom werkt 
de sector soms tegen. HollandBIO treedt dan ook zo veel 
mogelijk naar buiten en we moedigen onze leden aan dit ook 
te doen: laat zien wat je doet en waarom je het doet. Wees 
open en oprecht over je drijfveren, laat je toegevoegde waarde 
zien, maar ga juist ook in gesprek over de uitdagingen. Met 
de introductie van steeds meer baanbrekende producten maakt 
biotech haar belofte waar. Maar de manier waarop we dat 
doen, is niet optimaal. De ontwikkeling van geneesmiddelen 
bijvoorbeeld moet sneller en beter. Op dit moment brengen we 
oplossingen in kaart die dit mogelijk maken. Het is inspirerend 
te zien hoeveel er al gebeurt: van gentherapie tot de inzet van 
organoïden om behandelsucces te voorspellen, en van early 
access programma’s tot echt nieuwe bekostigingsmodellen. 
Eens te meer geldt, zowel voor HollandBIO als voor onze 
leden: Be good and tell it. Uiteindelijk wordt de wereld 
dankzij biotech iedere dag een beetje beter.’

Zowel voor HollandBIO als voor  
onze leden geldt: Be good and tell it.
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Het ABN AMRO World Tennis Tournament startte, 
maar ook de derde editie van Insights Live barstte op 
13 februari los. En hoe! Bedrijven uit de sectoren 
Healthcare, Overheid & Onderwijs en Real Estate 
kunnen er niet omheen: The Future is Now. Maar: 
verandering biedt kansen, maar voelt ook 
oncomfortabel en brengt lastige vragen met zich 
mee. Hoogleraar Jan Rotmans, innovator Thomas 
Rau en medisch-ethicus Annelien Bredenoord 
hebben een boodschap voor de zaal: angst is een 
slechte raadgever. 

We leven niet in een tijdperk van verandering, maar in een 
verandering van tijdperken. Jan Rotmans, hoogleraar duurzame 
transities en systeeminnovaties aan de Erasmus Universiteit, 
zet de zaal direct op scherp. Volgens de Rotterdammer leven 
we in een zeldzame periode waarin zowel de samenleving als 
de economie een nieuw fundament krijgen. De samenleving is 
op drie vlakken aan het kantelen. Ten eerste de verhouding 
tussen overheid en burger. Waar we vroeger nog afhankelijk 
waren van de overheid, nemen autonome en proactieve burgers 
nu het heft in eigen handen. Daarnaast muteert de samenleving 
van centraal top-down naar decentraal bottom-up. Tot slot 
gaan bestaande stelsels op de schop. Alle stelsels van zorg tot 

onderwijs en pensioen , gaan uit de van de 
gemiddelde burger. Een achterhaalde 
benadering in een tijd waarin we met big data 
alles kunnen personaliseren.

Volgens Rotmans is slechts 5% van de 
bedrijven voorbereid op deze kanteling. Toch 
moeten we niet bang zijn voor verandering:
'Angst is een hele slechte raadgever. We zitten 
nu in een periode van chaos. Maar transities 
uit het verleden leren ons dat chaos ook 
kansen biedt. Het oude werkt niet meer en het 
nieuwe moet nog vormen. Het zijn niet de 
grootste of slimste bedrijven die overleven, 
maar de meest wendbare.’

Van eigendom naar 
eigenslim
Als er iemand niet bang is voor verandering, 
is het Thomas Rau. De ondernemer, architect 
en innovator laat zich leiden door wat in de 
toekomst nodig is en niet door wat op dit 
moment haalbaar is. Wát er dan nodig is? De 
overgang naar een circulaire economie waarin 
we producten en grondstoffen maximaal 
hergebruiken en afval niet meer bestaat. Want 
onze bronnen raken uitgeput. De aarde is een 
gesloten systeem: op is op. Alles is limited 
edition. Dat vraagt om een economie waarin 
niet langer de relatie tussen mens en geld 
centraal staat, maar de relatie tussen mens en 
aarde. Tijd voor nieuwe spelregels: we zijn 
geen eigenaar meer, maar gebruiker. 
Eigendom wordt eigenslim. 

Zit jij al in de biobank?
Een bibliotheek voor menselijk biologisch 
materiaal: de biobank. Onderzoekers kunnen 
lichaamsmateriaal bij de biobank aanvragen 
om de relatie tussen ziekten en het genetische 
materiaal te onderzoeken. Volgens Annelien 
Bredenoord is de kans groot dat ons 
lichaamsmateriaal is opgeslagen in biobanken 
zonder dat we daar weet van hebben. De 
medisch-ethicus en Eerste Kamerlid ziet het 
als haar rol om medische innovaties op een 
ethisch verantwoorde manier te vertalen naar 
de maatschappij.

Voor meer informatie
Richard Nieuwenhuizen 
Senior Relatiemanager 
Life Science & Healthcare 
Sectorteam Midden Holland 
ABN AMRO | Corporate Banking 
Tel +31 (0)20 3 83 13 64

Angst is een slechte raadgever: Verslag van ABN AMRO seminar Insights Live
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Het is nog even spannend. Krijgt Actelion een nieuwe naam? 
En wat verandert er als Actelion binnenkort ook echt formeel 
wordt overgenomen door Johnson & Johnson? Toch maakt 
Franchise director PAH en DU Karin Driessen zich er niet 
al te druk om. ‘We blijven doorgaan met wat we altijd deden. 
Het balletje gaat de goede kant oprollen is onze indruk.’ De 
bedrijfsculturen vertonen overeenkomsten, hoewel Actelion 
natuurlijk een heel kleine speler is ten opzichte van de 
Amerikaanse gezondheidsreus Johnson & Johnson. J&J gaat 
voor “patiënts first”, iets waar Actelion ook heilig in gelooft. 
Een vergelijkbaar uitgangspunt zoals dit maakt de uitwerking 
van de voorwaarden waarop Actelion onder J&J zal komen, er 
zeker gemakkelijker op’, gelooft Driessen. 

Naast de productie van medicatie is de begeleiding rondom 
ziekten heel belangrijk voor het bedrijf. Nog altijd worden 
patiënten pas laat in het ziektebeloop gevonden. Recente cijfers 
van een groot expert centrum in Europa laten zien dat 15 jaar 
geleden 75% van de patiënten die de diagnose PAH kregen al 
in NYHA functionele klasse III & IV zaten. Driessen: ‘Dus 
patiënten hebben ernstige inspanningsbelemmeringen zelfs in 
rust.’ Nu 15 jaar later is dit percentage ongewijzigd. Patiënten 
worden nog steeds te laat gevonden, er moet dus iets veranderen 
in de aanpak. Want in de begeleiding van een progressieve 
dodelijke ziekte als Pulmonale Arteriële Hypertensie (PAH) 
kan een vroege diagnose levens redden. ‘Wij zien vroege 
diagnose dan ook als een speerpunt voor onze activiteiten. 
Verder is het van groot belang dat er multidisciplinair wordt 
gewerkt in combinatie met “shared care” afspraken tussen een 
perifeer centrum en expert centrum.’

Lastig te duiden ziekte
Pulmonale Arteriële Hypertensie (PAH) is een lastig te duiden 
ziekte. Dat begint al in de eerstelijnszorg. PAH is 1 van de 5 
mogelijke soorten van pulmonale hypertensie die er bestaan. 
Daarom is het voor huisartsen meestal lastig om patiënten 
die mogelijk PAH hebben eruit te filteren. En niet duidelijk 
is ook of ze deze patiënten het beste naar een cardioloog of 
een longarts kunnen doorsturen. In Nederland behandelen  

Verandert er veel als Actelion binnenkort 

formeel wordt overgenomen door Johnson 

& Johnson? Karin Driessen van Actelion 

verwacht dat de overname door J&J alleen 

maar voor meer investeringen in 

wetenschappelijk onderzoek zal zorgen.

Actelion: ‘Wij zitten bovenop tijdige diagnose’

8 academische ziekenhuizen en 1 perifeer centrum patiënten 
met PAH. ‘Vaak zie je in de periferie dat meerdere cardiologen 
en longartsen zich met PAH bezighouden, in plaats van dat 
er gekozen wordt voor een multidisciplinaire aanpak binnen 
een ziekenhuis.’ Naast een expert in de behandeling van 
PAH, bepleit Driessen ‘dat een perifeer behandelcentrum en 
expertcentrum steeds meer samen op gaan trekken bij hun 
patiënten. Zo zou je als patiënt bijvoorbeeld de ene keer naar 
je eigen ziekenhuis kunnen, en de andere keer naar de expert 
in het academische ziekenhuis. En stem je goed af wie welke 
onderzoeken en controles doet. Op een aantal plaatsen is dit 
ook al praktijk.'

Niet voorzichtig starten met 
medicatie
PAH is zeker zo progressief als sommige typen van kanker. 
Veel patiënten, maar ook behandelaars zijn zich daar volgens 
Driessen wel van bewust, maar handelen daar niet altijd naar. 
‘Daarom zijn wij de Stay Ahead campagne begonnen. Daarin 
zeggen we dat wij als biofarmaceutisch bedrijf samen met 
artsen en patiënten nodeloze verslechtering bij de patiënt 
vóór willen zijn.’ “Nodeloos”, want hoewel ongeneeslijk, is 
behandeling van de ziekte wel goed mogelijk. ‘Alleen moet 
je het ‘agressief en snel doen, én met alle middelen die er 
zijn.’ Volgens Driessen moet de mindset om te handelen 
vanuit ziekteverslechtering veranderen naar handelen om 
ziekteprogressie voor te zijn. ‘In de praktijk wordt nu al 
wel vaak met twee middelen behandeld, maar het toevoegen 
van het derde middel is nog geen standaard.’ Driessen 
is ervan overtuigd dat als artsen en patiënten direct in 
termen van progressiviteit denken, er eerder vanuit het hele 

Actelion is actief op het gebied van innovatieve medicatie 
voor zeldzame aandoeningen. Zo produceert de fabrikant 
geneesmiddelen voor Pulmonale Arteriële Hypertensie 
(PAH), Nieman-Pick type C en digitale ulcera bij 
Sclerodermie. Sinds het ontstaan, bijna 20 jaar geleden, 
is het bedrijf marktleider op het gebied van Pulmonaire 
Arteriële Hypertensie.

arsenaal aan therapieën gehandeld zou worden. Dat arsenaal 
bestaat inmiddels uit drie therapieën gericht op de drie 
verschillende pathways. Alle drie zijn inmiddels in een orale 
toedieningsvorm verkrijgbaar. De meest recente van de drie is 
bij 1156 patiënten onderzocht en wordt sinds de introductie in 
september 2016 vergoed door verzekeraars.

Schat aan informatie
Actelion is in de 15 jaar van haar bestaan nauw betrokken 
geweest bij de ontwikkelingen van het PAH-vakgebied 
en de wetenschappelijke en klinische vooruitgang. 
Patiëntparticipatie, een onderwerp waar de vorige minister 
zich hard voor heeft gemaakt in haar 10-puntenplan blijft een 
minder makkelijk onderwerp, omdat partijen wat vastgeroest 
lijken te zijn in de al jaren bestaande omgangsvormen. ‘Als 
leider in het PAH veld blijven we samen met de doelgroepen 
op zoek naar mogelijkheden voor verbetering. Recent zijn 
we met een nieuw innovatief initiatief gekomen. We zitten 
sinds kort om de tafel met de Universiteit van Wageningen 
om te zien of we een zinvolle bijdrage aan het onderzoek naar 
levensstijl van de patiënt kunnen doen. De PAH patiënt heeft 
een aantal inspanningsbeperkingen. Met meer kennis naar de 
relatie tussen goede voeding en bewegen kunnen we wellicht 
de kwaliteit van leven en prognose verder beïnvloeden. Op de 
korte termijn hopen we op resultaten waardoor we de patiënt 
kunnen adviseren op bijvoorbeeld het gebruik van eiwit in de 
voeding in combinatie met de juiste hoeveelheid beweging.’ 
Driessen loopt wel warm voor dit soort initiatieven. Ze 
verwacht dat de overname door J&J alleen maar voor meer 
investeringen in wetenschappelijk onderzoek zal zorgen.

Nederlands octrooi toegekend aan Vitalnext

Vitalnext BV kondigt aan dat het een Nederlands octrooi 
toegekend heeft gekregen gebaseerd op de aanvraag 
“Compositions and methods for the treatment of mal-
nutrition”.

Een groot deel van de ouderen in de Westerse wereld is onder-
voed en/of verliest te veel spiermassa, vaak indirect gekoppeld 
aan andere ziekten. Dit vertaalt zich in een slechte lichamelij-
ke conditie, langer verblijf na opname in het ziekenhuis, ver-
hoogde kans op ziekte en sterfte alsmede hogere gezondheids-
zorg- en maatschappelijke kosten. Het nu toegekende octrooi 
beschrijft de samenstelling en het gebruik van een nieuwe 
medische voeding speciaal ontwikkeld voor een snellere ge-

wichtstoename, het voorkomen van verlies van spiermassa en 
ter ondersteuning van de behandeling van ondervoeding, spe-
ciaal voor ouderen.

Huidige medische voedingsproducten bevatten alle noodzake-
lijke voedings-ingrediënten meestal als drinkvoeding in kleine 
flesjes. Veel patiënten hebben echter moeite met het gebruik 
hiervan vanwege de smaak en vanwege het sterk verzadigde 
gevoel dat het oplevert. Vitalnext ontwikkelt Vital01, een vol-
ledige voeding in poedervorm die met van alles kan worden 
gemengd waaronder ook hartige voeding en vloeistof. Vital01 
is ontworpen om de voedingsstatus van patiënten sneller te 
verbeteren, maar ook om de aanwezige eiwitten sneller om te 

zetten in spierweefsel. Dit zal de algehele lichamelijke condi-
tie verbeteren, het belangrijkste probleem van ondervoeding 
bij ouderen.

Dr. Rein Strijker, CEO van Vitalnext, zegt hierover: “We ont-
wikkelen Vital01 voor ondervoede patiënten als een nieuwe 
medische voeding gebaseerd op degelijk wetenschappelijk 
onderzoek en goed gecontroleerde en statistisch verantwoorde 
klinische studies. Eerdere preklinische studies uitgevoerd in 
nauwe samenwerking met TNO lieten zien dat Vital01 het li-
chaamsgewicht veel sneller herstelde dan standaardproducten 
en duidelijke positieve effecten had op spiermassa.



8

Drie jaar na de opening van Matrix VI zal 

Matrix Innovation Center nog voor de 

zomer 2017 starten met de bouw van 

Matrix VII. De oplevering van dit bijzonder 

duurzaam gebouw staat gepland voor 

augustus 2018. Drieduizend van de 8000 

m2 zijn al afgenomen door Advanced 

Research Center for NanoLithography 

(ARC-NL)

Matrix VII voor bijna helft al verhuurd aan ARC-NL
Matchmaker Matrix Innovation Center

‘Eigenlijk zijn we gelijk na Matrix VI begonnen met de 
plannen voor Matrix VII, ‘ stelt Geert Haksteen, sinds tien jaar 
directeur en daarnaast werkzaam als partner in Stone22 
Property Management.’ De 6000 m2 in Matrix VI was binnen 
twee jaar verhuurd en we besloten om een volgend gebouw 
groter te maken. Helaas was op deze locatie 8000 m2 het 
maximum, anders was Matrix VII ongetwijfeld nog groter 
geweest: wel zo efficiënt.’

‘In de huidige Matrix gebouwen op Amsterdam Science Park 
is een hoge bezettingsgraad en veel belangstelling. De hele 
markt is aangetrokken, niet alleen op het Amsterdam Science 
Park maar ook voor kantoorruimten en labvoorzieningen. 
Naast steeds groter, bouwen we ook steeds duurzamer. Slim 
energiebeheer en CO2 reductie staan centraal. In Matrix VII 
maken we gebruik van een eigen WKO, ledverlichting en 
energiezuinige installaties. Daarnaast heeft het gebouw 
grotere ontmoetingsplekken, gezamenlijke ruimtes en een 
uitgekiende mix van kantoren en labruimten. Momenteel is 
Matrix Innovation Center in gesprek met nieuwe kandidaten 
voor de huur van de overige 5000 m2, daarnaast is er ook 
belangstelling vanuit de bestaande Matrix gebouwen om een 
groter oppervlakte in onze nieuwbouw te gaan huren.’

Over Amsterdam Science Park
Amsterdam Science Park (70 hectare) heeft zich internationaal 
gepositioneerd als een gerenommeerd en dynamisch 
wetenschapspark op het gebied van natuurwetenschappelijk 
onderzoek, technologie, ICT, sustainable chemistry en Life 
Sciences. De bedrijfsverzamelgebouwen van MatrixIC volgen 
de behoeften van verschillende typen bedrijven werkzaam in 
deze gebieden. Volgens Geert Haksteen heeft het 
vooraanstaande netwerk en voorzieningen een grote 
aantrekkingskracht op ondernemingen. En dat wordt bevestigd 
door gebruikers, het feit dat het park ‘vol’ is en Matrix VII in 
de startblokken staat. 

‘Amsterdam Science Park biedt in feite alles op het gebied van 
exacte wetenschap. Je hebt hier de Faculteit der 
Natuurwetenschappen, Wiskunde en Informatica van de UvA 
met 2500 studenten. In 2012 is het Amsterdam University 
College hier gevestigd, waar 600 tot 900 (inter)nationale 
topstudenten studeren en veelal wonen, want het gebied 
functioneert tevens als campus. Verder kent Amsterdam 
Science Park de grootste concentratie aan publiek gefinancierd 
onderzoek in Nederland. Het gebied huisvest vijf 
onderzoeksinstituten van NWO: AMOLF, CWI, Nikhef, 
SRON (ruimte onderzoek) en ARC-NL (nanolithiografie 
i..s.m. ASML). De FNWI van de UvA en SARA zijn hier ook 
gevestigd. Veel ondernemingen op Amsterdam Science Park 
zijn gespecialiseerd in ICT, technologie, chemie en Life 
Sciences. De aanwezigheid van vooraanstaande 
wetenschappers, de rijke pool van goed opgeleide studenten 
en hoogwaardige technische voorzieningen zoals de AMS-IX 
(het grootste internetknooppunt van Europa), biedt 
ondernemingen niet alleen een hoogwaardig netwerk, maar 
ook alle faciliteiten op een toplocatie.’

Waarom MATRIX?
Waarom kiezen gebruikers voor de Matrix gebouwen op 
Amsterdam Science Park ? We vroegen het Asha van Rooijen, 
managing director/eigenaar van ClodLip een kleinere huurder, 
die met 70 m2 is gevestigd in een laboratoriumruimte in 
Matrix VI. ‘Vanwege de equipment. Maar zeker ook vanwege 
de dynamiek en de goede sfeer,‘ zegt Asha van Rooijen die 
sinds 2013 huurt in MatrixVI.

‘ClodLip verpakt een stof in liposomen, waarmee cellen 
worden onderzocht, die een belangrijke rol spelen in het 
afweersysteem. Onderzoek en ontwikkeling van de liposomen 
werd vroeger door een stichting in samenwerking met de VU 
gedaan. Begin 2013 heb ik ClodLip opgericht om de 
activiteiten te vermarkten en ging ik op zoek naar een locatie 

waar ik de activiteiten verder kon ontplooien. Matrix VI bleek 
uitermate geschikt, want binnen MatrixVI kom je in feite in 
een gespreid bedje. Er is enorm veel equipment standaard 
aanwezig, dus we hoeven geen kostbare investeringen te doen. 
Het netwerk hier is state-of-the art: het is een schakel met het 
bèta deel van de UVA en er zijn vele chemiebedrijven. Dat 
opent mogelijkheden om partnerships aan te gaan.’

Inspirerende incubator
Volgens Matrix directeur Geert Haksteen is er een brede vraag 
naar ruimte voor technologie & Life Sciences bedrijven. ‘Het 
is niet zo dat we ons exclusief richten op biosciences, we 
hebben een sterke beta kant op het Amsterdam Science Park, 
dus dat zetten we breder in voor bijvoorbeeld Bio medische 
bedrijven, chemie, maar ook voor instrumentatie, technologie, 
en fijn mechanische techniek. Eén van de gebruikers is het 
Innovation Lab Chemistry Amsterdam (ILCA) een initiatief 
vanuit het landelijke Top Team Chemie om starters in de 
chemie bij elkaar te brengen in een incubator. Het ILCA heeft 
een samenwerkingsovereenkomst met het Havenbedrijf om de 
chemische sector in de Amsterdamse regio verder te 
versterken. De Nederlandse chemische industrie heeft zichzelf 
de opdracht gegeven om in 2030 40% minder broeikasgassen 
uit te stoten. Havenbedrijf Amsterdam en ILCA versterken in 
Amsterdam het ‘ecosysteem’ voor innovatie in de chemie ter 
ondersteuning van die ambitie.‘

‘Op deze inspirerende plek, waar kennis en bedrijvigheid 
samenkomen en elkaar versterken, huren ondernemers flexibel 
passende kantoor- en/of laboratoriumruimte. Daarnaast kan 
gebruik worden gemaakt van onze services op het gebied van 
facilitaire zaken en bedrijfsvoering, ‘besluit Geert Haksteen. 
‘Maar misschien wel het belangrijkste: wij fungeren ook 
graag als matchmaker tussen een bedrijf en de eveneens op het 
park gevestigde onderwijs- en onderzoekinstituten voor 
bètawetenschappen en andere kennisintensieve bedrijven. Al 
deze elementen dragen er toe bij dat Amsterdam Science Park 
nauwelijks leegstand heeft en zeer gewild is bij ondernemers.’

Voor meer informatie
Op www.matrixlabs.nl vindt u alle informatie over Matrix 
VI. Vehuur Voor vragen of het aanvragen van de brochure 
kunt u contact opnemen met Raymond Hogerwerf, 
bereikbaar op +31208884500 of +31631005916

MATRIXIC, een samenwerkingsverband van de Rabobank, UVA, NWO en de gemeente, 
behoort tot de allereerste initiators van het Amsterdam Science Park. MATRIX IC is 
gestart in 1990 toen op dit terrein nog een verzameling onderzoek- en onderwijsinstituten 
was gevestigd en de naam nog niet was getransformeerd naar Amsterdam Science 
Park. Het eerste verzamelgebouw (Matrix I) is verkocht aan SARA, maar Matrix II, 
III en IV huisvesten een breed scala aan kantoorgebruikers in de technologie (ICT) en 
betawetenschappen. Matrix V, het Biopartner Center dat eveneens over lab ruimte 
beschikt, is tien jaar geleden ontwikkeld. Dat lijkt een tijd geleden, maar in de tussentijd 
is er veel gebeurd en verschoven. Zo heeft de UvA ruim 50.000 m2 nieuwbouw voor haar 
betafaculteit op het Science Park gebouwd. Daarna werd Matrix IV ontruimd en ontstond 
daar extra ruimte voor bedrijvigheid. In de Matrix Lounge, een laagdrempelige formule 
voor bedrijven die niet echt een vast kantoorr nodig hebben, maar flexibele ruimte, huren 
ondernemers voor slechts 99 euro per maand een flex werkplek en kan gebruik worden 
gemaakt van alle faciliteiten.
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Merck en Pfizer Inc. (NYSE: PFE) lieten 23 

maart jl. weten dat de Amerikaanse ge-

neesmiddelenautoriteit (FDA) BAVENCIO® 

(avelumab) heeft goedgekeurd voor de 

behandeling van volwassenen en kinde-

ren vanaf 12 jaar met gemetastaseerd 

merkelcelcarcinoom (mMCC), een zeld-

zame en potentieel agressieve vorm van 

huidkanker.

FDA keurt geneesmiddel Merck en Pfizer, BAVENICO®  
goed voor behandeling merkelcelcarcinoom

BAVENCIO is het eerste middel dat door de FDA is 
goedgekeurd voor de behandeling van patiënten met 
mMCC. Deze indicatie is goedgekeurd via een versnelde 
goedkeuringsprocedure, op basis van de waargenomen 
tumorrespons en responsduur. BAVENCIO wordt door Pfizer 
en EMD Serono samen in de handel gebracht. EMD Serono is 
de biofarmaceutische divisie van Merck in de VS en Canada. 
BAVENCIO is ontwikkeld, beoordeeld en goedgekeurd via 
de speciale FDA-programma’s ‘Breakthrough Therapy’ en 
‘Priority Review’. 

Merkelcelcarcinoom
mMCC is een zeer agressieve vorm van huidkanker. Minder 
dan de helft van de patiënten met mMCC is een jaar na het 
krijgen van de diagnose nog in leven. Alexander van Akkooi, 
Chirurg-Oncoloog en John Haanen Internist- Oncoloog, 
van het NKI-AVL. “Deze FDA approval is een positieve 
ontwikkeling. Een Europese goedkeuring zou een waardevolle 
nieuwe therapeutische optie bieden aan patiënten met deze 
vorm van huidkanker, en hun families.”

V.O. Patents & Trademarks heeft zich versterkt met twee 
nieuwe partners: Bettina Hermann van kantoor München en 
Marco Box van kantoor Leuven. Als partners van V.O. zijn 
Bettina Hermann (47) en Marco Box (45) tevens verant-
woordelijk geworden voor de dagelijkse gang van zaken op 
de vestigingen in München en Regensburg respectievelijk 
Leuven.

In haar IE-praktijk heeft Bettina Hermann zich gespeciali-
seerd in advisering en ondersteuning van kleine en mid-
delgrote biotechbedrijven en adviseert zij met name op het 
gebied van kankertherapieën. Daarnaast stelt Bettina analyses 
op voor investeerders – van octrooieerbaarheids- tot geldig-

V.O. met Bettina Hermann en Marco Box twee nieuwe partners rijker

heidsanalyses. Bettina studeerde biologie aan de Technische 
Universiteit van München met een specialisatie in micro-
biologie, genetica, biochemie en klinische chemie. In 1998 
promoveerde ze aan dezelfde universiteit. Bettina is sinds 
2008 werkzaam bij V.O.

Marco Box
Marco Box studeerde Toegepaste Natuurkunde en Technologie 
Design aan de Technische Universiteit van Eindhoven en 
werkte enige tijd in de technische sector als instrument 
designer en ingenieur. In 2003 startte hij bij V.O., waar hij zich 
specialiseerde in advisering op het gebied van optica, software, 
algemene mechanica en fijnmechanische constructies. Hij was 

Dr. van Akkooi presenteert over mMCC (merkelcel carcinoom)

Nieuwe behandelmogelijkheid
“Deze FDA-goedkeuring komt voort uit ons streven om echt iets 
te betekenen voor patiënten met moeilijk behandelbare vormen 
van kanker, zoals gemetastaseerd merkelcelcarcinoom”, 
verklaart Belén Garijo, CEO Healthcare en lid van de raad 
van bestuur van Merck. “Er is jarenlang hard gewerkt om 
BAVENCIO op dit punt te krijgen – denk bijvoorbeeld aan de 
wetenschappers die dit molecuul in onze laboratoria hebben 
ontdekt, ons samenwerkingsverband met Pfizer, en al die 
deelnemers en onderzoekers in uiteenlopende landen die aan 
onderzoeken hebben meegewerkt. Iedereen die ons geholpen 
heeft om deze belangrijke nieuwe behandeloptie beschikbaar 
te maken voor patiënten, zijn we dan ook enorm dankbaar.”
 
“Dit is een heel belangrijke dag voor mensen die te 
kampen hebben met gemetastaseerd merkelcelcarcinoom. 
Tot nu toe was chemotherapie namelijk hun enige 
behandelingsmogelijkheid”, zegt Albert Bourla, Group 
President van Pfizer Innovative Health. “Deze goedkeuring 
laat zien dat we door samen te werken sneller in staat zijn om 
kankerpatiënten waardevolle nieuwe behandelmogelijkheden 
te bieden.”

betrokken bij diverse inbreukzaken, onder meer op het terrein 
van geluids- en beeldverwerking en telecommunicatie en bij 
opposities.

Over V.O. Patents & Trademarks
V.O. Patents & Trademarks is een van de grotere dienstverleners 
binnen Europa op het gebied van octrooien en merken. Meer 
dan 60 merken- en octrooigemachtigden ondersteunen 
klanten, variërend van tech-starters tot multinationals, bij het 
maximaliseren van de waarde van hun intellectuele eigendom. 
V.O. heeft expertise en ervaring in alle technische gebieden. 
Met tien kantoren in Nederland, België en Duitsland opereert 
V.O. in eenwereldwijd netwerk van professionals.
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Dichter bij de bij is het 
fascinerende bijenboek 
van Alma Huisken, 
groenauteur, bio-tuinier 
en -imker. Als je ook 
maar iets voor bijen 
voelt zit je met dit boek 
helemaal goed: het is 
een bruisende bron van 
kennis en wijsheid over 
het bijenleven. Of je nu 
imker bent, imker wilt 
worden of bijen een 
prettig(er) leven gunt, 

Alma sleept je de wondermooie bijenwereld in en... je komt 
er als rijker mens uit. 

Aanvankelijk doodsbang voor een bijensteek, maar evengoed 
geïntrigeerd door deze boeiende insecten, nodigde Alma 'op 

Slapeloosheid is een 
groeiend probleem. 
Een derde van alle 
Nederlanders heeft er 
last van en bijna de 
helft van alle mensen is 
ontevreden over zijn of 
haar nachtrust. Toch zijn 
slaapproblemen niet “hip” 
en krijgt het probleem te 
weinig aandacht. Er zijn 
nauwelijks goede boeken 
beschikbaar en ook op 
internet is de informatie 
vaak erg oppervlakkig.

Begin 2014 is William van der Klaauw met een kleine redactie 
begonnen met Slaapwijzer.net. 

Op basis van praktijkervaring, vele gesprekken, het lezen van 
boeken en oneindig veel onderzoek is hij aan de slag gegaan. 
Er is hierdoor een website tot stand gekomen met prettig 
leesbare info, met maandelijkse 40.000 bezoekers naar deze 
site.
Vandaar de volgende stap: een boek over no-nonsense 
aanpak waarmee slaapproblemen definitief opgelost kunnen 
worden. Niet gebaseerd op een “wondermiddel”, maar op 
wetenschappelijke onderbouwde informatie gecombineerd 
met de wijsheid uit de dagelijkse praktijk.

Meer info: www.slaapwijzer.net

De paus is dood. De 
deuren van de Sixtijnse 
Kapel sluiten en volgens 
de eeuwenoude traditie 
zullen honderdzeventien 
kardinalen hun stem 
moeten uitbrengen in 
de geheimzinnigste 
verkiezing ter wereld. De 
kardinalen zijn allen zeer 
vrome mannen. Maar 
ze zijn ook ambitieus 
en elkaars rivalen. In de 
volgende tweeënzeventig 
uur zal een van hen de 
machtigste spirituele 

leider op aarde worden. Al snel wordt duidelijk dat een van 
de gedoodverfde kanshebbers een groot geheim verbergt. Een 
geheim dat het voortbestaan van het Vaticaan op het spel kan 
zetten.

‘Geweldig boek, fantastische auteur. Ik heb alles van hem 
gelezen.’ – Matthijs van Nieuwkerk

‘Harris schrijft formidabele historische thrillers.’ – Trouw

Robert Harris (1957) is de auteur van internationale bestsellers 
als 'Vaderland', 'Pompeii', 'Imperium', 'Lustrum' en 'Dictator'. 
Zijn voorlaatste thriller 'De officier' werd door Vrij Nederland 
verkozen tot Thriller van het Jaar en was Boek van de Maand 
bij De Wereld Draait Door. Robert Harris woont en werkt in 
Herefordshire, Engeland.

Het Gen - Siddhartha Mukherjee

De verdwenen stad - Douglas Preston

Als Siddhartha Mukherjee 
ontdekt dat geestesziekte 
al twee generaties in zijn 
familie voorkomt, realiseert 
hij zich dat ook in hem een 
spoor van gekte begraven kan 
liggen. Aan de hand van zijn 
eigen familiegeschiedenis 
onderzoekt hij de menselijke 
erfelijkheid en het effect 
ervan op onze levens, 
persoonlijkheden, keuzes 
en lotsbestemmingen. In 
weergaloos proza beschrijft 

Een fascinerend oog-
getuigenverslag van 
de expeditie naar een 
mythische verborgen stad, 
diep in de jungle van 
Honduras

Diep in Honduras, in een 
regio die La Mosquitia 
heet, ligt een aantal van de 
laatste onverkende plekken 
op aarde. Mosquitia is een 
immens woest gebied vol 
regenwouden, moerassen, 

rivieren en bergen. Het is een van de gevaarlijkste gebieden 
ter wereld, en zelfs nu in de 21e eeuw zijn honderden 
vierkante kilometers van het Mosquitia-regenwoud nog altijd 
wetenschappelijk niet in kaart gebracht.

Eeuwenlang gingen er verhalen rond over een verdwenen 
stad die verborgen zou liggen in dit onherbergzame gebied. 
Inheemse stammen spraken over voorouders die daarheen 
getrokken waren, op de vlucht voor de Spaanse indringers, 
en ze waarschuwden dat eenieder die de heilige stad betreedt 

Perfect slapen in 7 stappen

Conclaaf - Robert Harris

Dichter bij de bij - Alma Huisken

leasebasis' honingbijen uit in haar tuin; ze raakte gegrepen en 
werd toegewijd biodynamisch imker. Gloedvol vertelt ze over 
haar avontuurlijke 'reis met de bijen', op weg naar natuurlijk 
imkeren. Ze neemt een gretige duik in de bijenhistorie, etaleert 
een keur aan korven en kasten, kraakt een reële, kritische noot 
over de omgang met honingbijen en breekt een lans voor 
de zwarte oerbij. Warm pleit ze voor het zaaien van massa's 
(biologische) bloemen, want bijen helpen of houden begint 
met een gevarieerde, voed zame habitat. Een royale lijst van 
geschikte bijen planten voegde ze toe. 

Voorts bevat dit liefdevol geschreven boek: verrassende 
verhalen over honing, stuifmeel en was, ontroerende 
bijengedichten, sfeer volle tekeningen én 24 beproefde 
honingrecepten. De prachtige foto's zijn van Doortje 
Stellwagen. 

www.christofoor.nl

hij het eeuwenlange onderzoek naar de erfelijkheidskwestie 
– van Aristoteles en Pythagoras via Darwin tot aan de 
revolutionaire eenentwintigste-eeuwse vernieuwers die het 
menselijk genoom in kaart brengen.

Op intelligente wijze verweeft hij onderzoek en sociale historie 
met zijn persoonlijke verhaal, en schrijft zo een magistrale 
geschiedenis van een van de invloedrijkste wetenschappelijke 
revoluties, die van fundamenteel belang zal zijn voor de 
komende generaties. Het boek is onmisbaar voor iedereen die 
geïnteresseerd is in de wetenschappelijke mogelijkheden om 
erfelijke eigenschappen te lezen, te beïnvloeden en over te 
dragen, nu en in de toekomst.
Uitgeverij De Bezige Bij.

aan een mysterieuze ziekte zal sterven. Sinds de 19e eeuw zijn 
er tal van expedities geweest om de Verdwenen Stad terug te 
vinden.

In 2012 stapte historicus en bestsellerschrijver Douglas 
Preston in een gammel vliegtuigje met aan boord geavanceerde 
radarapparatuur die eindelijk liet zien waar de ruïnes zich 
zouden kunnen bevinden. Het is bijna onvoorstelbaar dat een 
volledige prehistorische stad nog ontdekt kan worden in de 
21e eeuw, maar dat is precies wat er gebeurde. De avonturiers 
trokken de ruige, verraderlijke natuur in en kregen te maken 
met stortregens, drijfzand, ziektedragende insecten, jaguars en 
dodelijke slangen. Ze vonden wat ze zochten, maar leken dat 
te moeten betalen met hun leven…
Over de auteur

De Amerikaanse auteur Douglas Preston werkte voor The 
American Museum of Natural History en gaf les aan Princeton. 
Preston was zelf aanwezig bij de oorspronkelijke ontdekking 
in Honduras en schreef met De verdwenen stad een geweldig 
boek dat doet denken aan de avonturen van Indiana Jones – 
maar dan waargebeurd.
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‘In de toekomst zal elke apotheek een genetisch paspoort hebben van alle klanten.’ Deze 

uitspraak is van Dr. Peter Belt, CEO van GenomeScan, het bedrijf dat is gespecialiseerd in het 

lezen van DNA en RNA. Sinds twee jaar heeft het een nauw samenwerkingsband met het Leids 

Universitair Medisch Centrum en ook een sterke connectie met het Erasmus Medisch Centrum. 

‘Deze top-research instituten hebben voor GenomeScan gekozen omdat wij blijven innoveren 

en strategisch investeren in de nieuwste apparatuur en technische ontwikkelingen. De zorg 

heeft hier direct baat bij omdat het kostenbesparend werkt en de clinici zich weer meer op de 

patiënt kunnen richten.’

Service en Snelheid
GenomeScan heeft een eigen volledig geautomatiseerd 
laboratorium met de meest toonaangevende apparatuur. Vorig 
jaar is daar een Hiseq 4000 van Illumina bij gekomen en  
afgelopen maand is al weer gesproken over de aanschaf een 
nog nieuwere sequencer. ‘De techniek voor high-throughput 
sequencing evolueert heel snel. Dat vertaalt zich in het 
verwerken van meer data in nog kortere tijd.’ De snelheid 
van verwerking van DNA-materiaal is echter niet het enige 
waar GenomeScan zich in onderscheidt. Ook is uitgebreide 
wetenschappelijke en technische support onderdeel van elk 
project. ‘Een goede studieopzet betekent veel tijdwinst bij de 
analyse.’ 

Bijna alle universitaire medische centra in Nederland maken 
gebruik van hun diensten, maar ze hebben ook klanten in 
veel andere landen binnen Europa en zelfs in Australië. 
‘Sequencen is namelijk één ding, maar de juiste informatie 
eruit halen die leidt tot een goede diagnose is misschien nog 
wel belangrijker.’

Ontwikkeling
GenomeScan is vijftien jaar geleden begonnen met vijf jonge 
pioniers in de genetica, onder de naam ServiceXS. Het Leidse 
bedrijf was de eerste serviceprovider in Europa op het gebied 
van Next Generation Sequencing. In eerste instantie richtten 
ze zich met hun research en development op de agro- en 
foodsector. Twee jaar geleden boorden ze met de moleculaire 
diagnostiek een compleet nieuwe markt aan. En met succes. 
Ze zijn op dit gebied hét genoomcentrum binnen de ‘Medical 
Delta.’

De belangrijke rol die ze binnen twee jaar al spelen binnen de 
moleculaire diagnostiek is volgens Peter Belt vooral te danken 
aan de kernwaarden van het bedrijf: innovatie, kwaliteit, 
snelheid en integriteit. ‘We werken onder ISO 17025 en 
krijgen binnenkort een certificaat voor ISO 15189, GLP en 
GCLP. Gaat het om snelheid, dan zijn onze doorlooptijden de 
kortste in de branche. Voor de ‘snelle diagnostiek’ zetten we 
zelfs iedere werkdag testen in.’

Integriteit is volgens Belt heel belangrijk bij GenomeScan. 
Niet alleen voor patiëntendata, maar ook voor projecten 
van plantenveredelaars en farmaceutische bedrijven is 
een uitstekende dataveiligheid cruciaal vanwege de grote 
commerciële belangen.’ 
Innovatie komt terug in de vele (inter)nationale consortia 
waarin GenomeScan participeert vanwege haar technische 
expertise. 

Onze wetenschappers schrijven vaak mee met subsidie-
aanvragen, omdat wij weten welke toonaangevende 
technieken kunnen leiden tot doorbraken in het onderzoek 
naar ziekten.  De projecten lopen uiteen van het zoeken naar 
biomarkers bij bijvoorbeeld prostaatkanker, tot aan het geven 
van betere diagnoses bij nierziekten of Alzheimer en zeldzame 
aandoeningen. Voor dat laatste hebben we recent een TKI 
subsidie toegekend gekregen.

Genetisch paspoort
Door alle kennis over sequencing, die GenomeScan 
binnen vijftien jaar heeft opgebouwd, is het bedrijf ook 
een belangrijke partner bij het ontwikkelen van ‘precision 

treatment’ ofwel ‘personalised medicine’. Ze zijn onderdeel 
van het Leiden Network for Personalised Treatment. Eén van 
de speerpunten is een genetisch paspoort te ontwikkelen dat 
artsen en apothekers helpt het juiste medicijn en juiste dosis 
te geven. ‘Bijna iedereen reageert anders op geneesmiddelen. 
Variatie in één leverenzym zorgt er al voor dat je 25% van 
alle middelen zoals aspirine veel langzamer of juist sneller 
afbreekt dan een gemiddeld persoon. Onder- of overdosering 
liggen op de loer, waardoor patiënten mogelijk niet de 
behandeling krijgen die nodig is, of zelfs schadelijke effecten 
en veel bijwerkingen ondervinden. Met een simpele test is 
dit te voorspellen, waardoor het type medicijn en de dosering 
aangepast kan worden.’

Kijkje in het lab
Tijdens de rondleiding door het laboratorium vertelt Peter Belt 
dat de techniek van het sequencen zo is verfijnd dat ze zelfs in 
staat zijn bruikbaar materiaal uit paraffine gefixeerde coupes 
te halen. Deze worden gebruikt door pathologen om (kanker)
cellen te bekijken en te bewaren. ‘Het DNA in het weefsel 
is vaak zwaar beschadigd, maar voor ons toch nog bruikbaar. 
Tumorweefsel dat bij een operatie wordt verwijderd, kunnen 
we screenen op mutaties zodat behandelingen op maat 
gemaakt kunnen worden. En uit in het verleden opgeslagen 
coupes, onderzoeken we samen met universitaire centra de 
meest uiteenlopende ziekten. We kunnen nu meten wat er in 
het DNA is veranderd dat heeft geleid tot een ziekte. De clinici 
weten welke behandeling is gegeven en wat het resultaat ervan 
was. Welke behandeling slaat het beste aan bij patiënten, op 
basis van hun mutatieprofiel? Deze informatie kan snel leiden 
tot nieuwe inzichten en behandelingswijzen.’

Het is nog maar anderhalf jaar geleden dat Peter Belt werd 
gevraagd als CEO bij GenomeScan, onder andere om bij te 
dragen aan het professionaliseringstraject waar het bedrijf 
mee bezig was. ‘Ik heb moleculaire biologie gestudeerd in 
Leiden en ben ook in deze stad gepromoveerd. Na jaren elders 
gewerkt te hebben, keer ik met veel plezier in Leiden terug. 
GenomeScan is een technisch hoogwaardig bedrijf waarin een 
jong, deskundig en dynamisch team op heel gestructureerde 
wijze Genomics naar een hoger niveau tilt.’

GenomeScan
Specialist in Next Generation Sequencing

Wat is Genomics?
Genomics is een verzamelnaam voor onderzoek naar 
genen van mens, dier, plant en micro-organismen. 
Meer kennis is nodig om de oorzaak en het verloop 
van ziekten te onderzoeken, maar ook om werking en 
bijwerkingen van nieuwe medicijnen te bestuderen, in 
de plantenveredeling en de ontwikkeling van bacteriën 
die nuttige stoffen maken. GenomeScan beweegt zich 
in al deze gebieden. Kijk voor meer informatie op  
www.genomescan.nl. 

CEO Peter Belt noemt als kracht van GenomeScan dat het een tech-

nisch hoogwaardig bedrijf is met een jong deskundig team.

GenomeScan is een toonaangevend servicebedrijf 

voor genetisch onderzoek en diagnostiek. Het 

bedrijf opereert op nationaal en internationaal 

niveau voor Medische centra, Food en Agro en in-

novatieve Farmaceutische bedrijven. 

GenomeScan kan zelfs informatie halen uit in paraffine gefixeerd 

weefsel.
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Huizenkopers in grote delen van Nederland krijgen steeds 
meer vertrouwen. Steeds vaker koopt men een huis voor 
het oude is verkocht, iets wat sinds de crisis van 2008 am-
per gebeurde. Van oudsher wordt de huizenmarkt ge-
bruikt om een indicatie van de economie in een land te ge-
ven. Hieruit kunnen we dus concluderen dat het steeds 
beter gaat in Nederland.

Dat het goed gaat zien we ook terug binnen de farmaceutische 
industrie, steeds meer bedrijven zoeken nieuwe talent om de 
groei te faciliteren. 
In een markt waar kandidaten tegenwoordig verschillende 
opties hebben is een strak vormgegeven recruitmentproces de 
sleutel naar het aan zich binden van kandidaten. SIRE life 
Sciences heeft de nodige stappen gezet om in deze markt 

Kandidatenmarkt volgt woningmarkt

De internationale dienstverlener en consultancy voor de 
gezondheidszorg Diapharm (www.diapharm.com en www.
diapharm.nl) opent een vestiging voor de Benelux. Diap-
harm adviseert en begeleidt ondernemingen bij de ontwik-
keling, goedkeuring en kwaliteitsborging van gezond-
heidsproducten in heel Europa.

SkylineDx, een Nederlandse biotechonderneming op het 
gebied van moleculaire diagnostiek, heeft een nieuw algo-
ritme ontwikkeld voor het identificeren van sets genen 
(biomarkers) bij patiënten met multipel myeloom (been-
mergkanker of de ziekte van Kahler). Dankzij die identifi-
catie kan voorspeld worden wat de overlevingskansen zijn 
van bepaalde groepen patiënten bij toepassing van een 
nieuwe behandelmethode tegen kanker. Dit algoritme is 
breed toepaspaar op kankerdata, maar ook op data van 
alle andere ziektes.

Dit nieuwe algoritme TOPSPIN (Treatment Outcome 
Prediction using Similarity between PatIeNts) maakt het 
mogelijk subgroepen van patiënten te identificeren. Het 
algoritme voorspelt welke patiëntengroep significant zal 
profiteren van die behandelmethode en bij welke groep de 
methode minder zal aanslaan. Het nieuwe algoritme is vorige 
week gepresenteerd op de BioSB 2017 conferentie in 
Lunteren, Nederland. 

Voor de ontwikkeling van TOPSPIN is gebruik gemaakt van 
de technologie en het databestand van de MMprofiler™ van 
SkylineDx. Het onderzoek is gedaan door Joske Ubels van 
SkylineDx in samenwerking met de Erasmus Medisch 
Centrum Rotterdam en het Universitair Medisch Centrum 
Utrecht. 
SkylineDx, oorspronkelijk voortgekomen uit het Erasmus 
Medisch Centrum in Rotterdam, ontwikkelt innovatieve 
moleculaire diagnostische tests gebaseerd op zogeheten ‘Gen 
Expressie Profielen’, ofwel moleculaire diagnostiek. 
Met deze tests, die worden ontwikkeld op basis van biomarkers, 
kan de prognose van mensen met (beenmerg)kanker 
nauwkeuriger worden bepaald. Daarmee krijgen patiënten en 
artsen een beter inzicht in het ziekteverloop, waardoor de 
behandelmethode nauwkeuriger kan worden afgestemd op het 
risicoprofiel van de patiënt. De MMprofiler™ is het 
belangrijkste product van SkylineDx. 

Zie voor meer informatie: www.skylinedx.com

Farmaceutische dienstverlener 
breidt uit: Diapharm opent 

nieuwe vestiging in Nederland
SkylineDx

succesvol te blijven bemiddelen. Hier bleken een aantal zaken 
cruciaal te zijn. 
Allereerst zijn heldere afspraken tussen alle partijen belangrijk 
voor een vlot en efficiënt verloop van het proces. Wanneer een 
kandidaat op vooraf vastgelegde momenten kan rekenen op de 
interviewfeedback en het maken van vervolgafspraken blijft 
een kandidaat betrokken en gefocust in het proces. Het aloude 
adagium 'time kills placements' blijft onverminderd waar.

Openheid van zaken van zaken tussen de kandidaat en de 
inhurende partij creëert eveneens de vereiste betrokkenheid. 
SIRE life Sciences heeft meer mogelijkheden geschapen om 
feedback te overleggen van de kandidaat naar de klant toe en 
vice versa middels een overzichtelijk feedbackformulier. 
Gedurende de proefperiode is gebleken dat deze openheid op 

Dr. Bert Verhage leidt de nieuwe vestiging van Diapharm in het  

Bondpark te Breda.

positieve wijze bijdraagt aan de commitment aan het 
recruitmentproces.

De mogelijkheid van het genereren van naamsbekendheid 
voor jonge partijen middels social media is door SIRE life 
Sciences met beide handen aangegrepen. Met de mogelijkheid 
van het opzetten en bijhouden van eigen vacatures op de 
website kan reeds vóór het gebruikmaken van recruitment al 
ingesprongen worden op beschikbare kandidaten binnen het 
netwerk. Aantrekkelijke kandidaten kunnen zo reeds in een 
vroeg stadium op de hoogte worden gebracht van de nieuwste 
vacatures. 

Namens SIRE life Sciences, 
Hilbert van Alphen & Naut van Osnabrugge

De Telstar Group (Telstar), onderdeel van het Japanse 
beursgenoteerde concern AZBIL, is met haar 900 
medewerkers een wereldwijd actieve onderneming. In 
Utrecht is Telstar gevestigd met een eigen productie en is 
hier werkzaam met 90 medewerkers.

Brecon Cleanroom Systems B.V. maakt onderdeel uit van 
de Brecon Group in Etten-Leur. Brecon is gespecialiseerd 
in het ontwerpen en realiseren van onder andere stof-arme 
en kiemvrije (GMP) cleanrooms, ten behoeve van de semi-
conductor-, food- en de farmaceutische industrie. Onze 
jarenlange ervaring en brede expertise staan garant voor 
innovatieve turn-key oplossingen.

Telstar heeft onlangs besloten haar bouwkundige activiteiten, 
voor de realisatie van cleanrooms (voorheen LUWA), in de 
Benelux te beëindigen en zich volledig te concentreren op hun 
productenaanbod, Life Science Solutions, Vacuum Solutions 
en Instruments for Solutions. Op basis van meerdere 
gesprekken heeft Telstar haar vertrouwen uitgesproken voor 
Brecon om deze activiteiten over te nemen.

In een samenwerking overeenkomst heeft de Telstar directie 
de cleanroom bouwactiviteiten formeel overgedragen aan de 
Brecon Group. Telstar blijft de bestaande relaties haar diensten 
aanbieden voor technisch onderhoud en/of validatie e.d. Voor 
bouwkundige aanpassingen in door Telstar gebouwde, 
bestaande cleanrooms en/of nieuwbouwprojecten, zal Telstar 
echter in de toekomst verwijzen naar haar partner in deze: 
Brecon!

Telstar Group en  
Brecon Group partners

Dr. Bert Verhage zal het management van Diapharm BV in 
Breda op zich nemen. Tot op heden was internist Verhage als 
lid van het managementteam bij Will-Pharma (België) onder 
andere verantwoordelijk voor Sales en Marketing (NL), Busi-
ness Development en Regulatory Affairs. 

"Vanwege zijn uitgebreide netwerk binnen de farmaceutische 
industrie, de zorgverzekeraars, zijn medische expertise en er-
varing met het leiding geven aan een farmaceutisch bedrijf is 
Bert Verhage de perfecte aanwinst voor Diapharm," zegt Ralf 
Sibbing, algemeen directeur van het Duitse moederbedrijf 
Diapharm GmbH & Co. KG.

De nieuw opgerichte BV Diapharm zal zich richten op kwali-
teitsborging, farmacovigilantie en regulatory affairs voor in-
ternationaal actieve farmaceutische bedrijven. Ook ontwikkelt 
Diapharm productinnovaties, vooral voor de OTC-markt. 

"De Duitse onderneming staat internationaal voor topkwaliteit 
en betrouwbaarheid en biedt juist die internationale diensten 
die tot nu toe ontbreken op de Benelux-markt," aldus dr. Bert 
Verhage.

Na zijn studie geneeskunde in Rotterdam en Toronto werkte 
Verhage als internist. Voorts leidde hij de Stichting Transmu-
raal Netwerk, die de integratie van zorgdiensten in Nederland 
bevordert. Daarna maakte hij de overstap naar de farmaceuti-
sche industrie.

www.diapharm.com 
www.diapharm.nl
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De strijd tegen kanker verloopt met grote 

stappen, en dat is mede te danken aan 

veelbelovende immuuntherapieën als CAR 

(Chimeric Antigen Receptor)-T celtherapie 

en TCR (T Cell Receptor) gentherapie. Kite 

Pharma, beursgenoteerd Amerikaans 

bedrijf, is sinds enkele jaren met het 

Europees hoofdkantoor (10 medewerkers) 

gevestigd op het Science Park Amsterdam. 

Markwin Velders, VP Operations & 

Managing Director vertelt onder meer over 

de meest geavanceerde CAR-T kandidaat 

axicabtagene ciloleucel (Axi-Cel, ook 

bekend als KTE-C19) die indrukwekkende 

resultaten bij non-Hodgkin Lymfoom laat 

zien.

Instituut, die als wetenschappelijke directeur verbonden bleef 
aan Kite Pharma EU. Markwin Velders, betrokken bij T-Cell 
Factory en daarvoor werkzaam bij TNO en AM-Pharma en 
momenteel boardmember van HollandBio, legt uit welke 
doorbraak Kite Pharma voorbereidt. 

Het professionele leven van Markwin en de ontwikkeling van 
CAR-T therapie tegen lymfeklierkanker zijn voor een deel 
met elkaar verweven. Markwin werkte in 1990 op het lab 
van Dr. Eshhar van het wereldberoemde Weizmann Institute 
of Science in Rehovot (Israel) waar het CAR-T concept 
was ontdekt en op dat moment de eerste patenten werden 
aangevraagd voor deze technologie. Dat is nu bijna dertig jaar 
geleden en dat zegt alles over de extreem lange ontwikkeltijd 
van nieuwe therapieën. Tot op de dag van vandaag is hij actief 
in de ontwikkeling van deze veelbelovende therapie die naar 
verwachting over afzienbare tijd breeduit beschikbaar zal 
worden. ‘Er zijn verschillende soorten immuuntherapieën, als 
Kite Pharma zijn we met name actief in de TCR en CAR-T 
gen- en celtherapie, ‘legt de Managing Director uit. ‘Hierbij 
worden afweercellen van de patiënt bewerkt en daarna 
teruggegeven. Dat gaat als volgt: de afweercellen worden met 
een leukaferese-apparaat uit het bloed gehaald en vervolgens 
bij Kite bewerkt door een gen in te brengen dat ze gaat ‘helpen’ 
om kankercellen te herkennen. Na deze genetische bewerking 
worden de afweercellen vermeerderd tot grote aantallen. De 
afweercellen worden dan aan de patiënt teruggegeven en 
kunnen dankzij de bewerking iets wat ze daarvoor niet konden; 
de kankercellen herkennen, en vaak ook vernietigen. TCR en 
CAR-T celtherapie is op het moment alleen nog beschikbaar 
in klinische trials. Voor Kite Pharma betekent dit voor CAR-T, 
een vijftal klinische trials (waaronder ZUMA 1 tot en met 
8 in verschillende fase van ontwikkeling) voor met name 
agressieve non-Hodgkin Lymphoom en voor TCR een 3-tal 

klinische trials waaronder ook trials die zich richten op solide 
tumoren (baarmoederhals, hoofd- en halskanker: HPV).’

KTE-C19
‘De meest geavanceerde CAR-T kandidaat (KTE-C19) geeft 
extreme goede resultaten bij uitbehandelde patiënten met 
agressieve non-Hodgkin Lymfoom. Recent bleek uit een 
studie dat van de 101 behandelde patiënten met non-Hodgkin 
82% reageerde op de eenmalige behandeling met KTE-C19, 
door een klinische reductie van tumor volume. Van deze groep 
had 54% zelfs een complete remissie, waarbij alle tumor 
verdwenen was. In de Scholar-1 referentie studie lag dit voor 
deze patiënten populatie op slechts 8% en was bijna 50% van 
de patiënten na 6 maanden overleden. In de Kite studie was 
bij 36% van de patiënten binnen 6 maanden de tumor volledig 
verdwenen! Een absolute doorbraak in de kankertherapie. Er 
zijn nu patiënten die behandeld zijn met deze therapie en al 
meer dan 2 jaar tumor vrij zijn en weer een normaal leven 
leiden.' 

‘Momenteel,’ zo vervolgt Markwin. ‘Zijn we het eerste 
bedrijf dat de CAR-T therapie tegen agressieve NHL ter 
goedkeuring heeft ingediend bij de FDA en dit jaar start tevens 
een versnelde procedure bij de EMA. Binnen afzienbare tijd 
verwacht hij dan ook dat deze therapie zowel in de USA als in 
Europa eindelijk breed beschikbaar is.’ 

Maar zover is het nog niet. Vooralsnog zal Kite rond mei/juni 
een klinische trial met CAR-T in Europa starten. Goed nieuws 
is ook dat er nog meer indicaties in de pipeline van Kite Pharma 
zitten. ‘CAR-T en TCR worden niet alleen bloedtumoren 
getest, maar er lopen in de USA ook klinische trials in solide 
tumoren, hoofd- en halstumoren en baarmoederhalskanker 
(HPV gerelateerde tumoren). Ook de toepasbaarheid bij long, 
lever, pancreas en colon wordt onderzocht. Deze vormen van 
immuuntherapie kunnen, na 60 jaar chemotherapie, voor een 
enorme doorbraak zorgen in de behandeling van kanker.’ 

Kite Pharma is nog niet lang vertegenwoordigd in Nederland. 
In 2015 werd het Nederlandse T-Cell Factory, gespecialiseerd 
in het ontdekken, typeren en selecteren van therapeutisch 
interessante T-cel receptoren (TCR), onderdeel van het in 
Californië gevestigde bedrijf. Eén van de oprichters van T-Cell 
Factory is prof. dr. Ton Schumacher van het Nederlands Kanker 

Voor meer informatie
www.kitepharma.com

Kite Pharma
Doorbraak in strijd tegen non-Hodgkin Lymfoom (NHL)
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Met een eigen Academy en gemachtig-

den die zijn voorbereid op de veranderin-

gen binnen de octrooimarkt, is NLO steeds 

vaker een belangrijke partner voor bedrij-

ven in de biotechnologie en life sciences. 

In hoeverre die bedrijven gebruik maken 

van de diensten die aanwezig zijn binnen 

één van de vijf kantoren in Nederland en 

België, is volgens de in medische biologie 

gespecialiseerde Willemijn Gommans sterk 

afhankelijk van de vraag. Zo zijn patent 

landscaping en het aanvragen van een 

octrooi slechts enkele van de vele diensten 

van NLO. 

Terwijl een fotograaf in het Haagse kantoor vlakbij de A4 fo-
to’s neemt van een adviseur, nemen anderen voor de lunch 
plaats aan de grote tafel waaraan lichte stoelen staan. De kleu-
rige kunstwerken aan de wand en behang waarop mobieltjes 
staan afgebeeld, zorgen voor een laagdrempelige inrichting. 
De bedoeling volgens adviseur Willemijn Gommans is dan 
ook dat adviseurs gemakkelijk naar elkaar toe kunnen lopen. 
‘We werken in teams waarin gemachtigden, partners en trai-
nees zitten. Door die open structuur is er veel kennisuitwisse-
ling en daarnaast is er een opleiding die iedere nieuwe trainee 
hier intern volgt. Die komt nog bij de externe opleidingen tot 
Europees en Nederlands gemachtigde die de adviseurs hier 
hebben afgerond.’

Spanningsveld
Wanneer vraag je nu eigenlijk zo’n octrooi aan? Het is een 
vraag waarop volgens Willemijn geen eenduidig antwoord 
mogelijk is, want het octrooieren van een uitvinding is een 
heel traject waarbij het belangrijk is de juiste momenten te 
kiezen. ‘Vaak gaat om het om vindingen die worden gedaan 
tijdens een onderzoek. Daarbij is er altijd een spanningsveld 
tussen enerzijds het zo vroeg mogelijk indienen van het oc-
trooi en anderzijds de tijd nemen om de uitvinding voldoen-
de te onderzoeken en daarmee het octrooi te versterken en de 
kans op de breedste beschermingsomvang te vergroten. Je 
krijgt in het eerste jaar, het prioriteitsjaar, wel de kans om za-
ken uit te diepen, maar dit is niet altijd zonder consequenties.’ 

Om goed mee te kunnen denken met bedrijven over het kiezen 
van het juiste traject, zijn alle adviseurs binnen NLO inge-
deeld in teams met een eigen specialisme. Zo maakt Willemijn 
deel uit van het team biotechnologie en is zij gepromoveerd 
in de gentherapie. Haar onderzoek had betrekking op artifici-
ele transcriptiefactoren en adenovirale gentherapie. Door dat 
specialisme heeft ze veel kennis over de werking van cellu-
laire mechanismes. ‘Daardoor kan ik in een vroeg stadium al 
meedenken over het aanvragen van octrooien. Belangrijke uit-
gangspunten voor ons zijn dat we weten wat een bedrijf doet, 
waar we ze in kunnen ondersteunen en wat ze nodig hebben. 
Dit alles valt onder de noemer ‘customer intimacy’. Met an-
dere woorden, je bouwt een band met de klant op en hebt na-
tuurlijk ook geheimhoudingsplicht.’ Dat die band de ene keer 

Specialist of gemachtigde?
Een heel belangrijk onderscheid in de octrooimarkt is volgens Willemijn Gommans die tussen octrooispecialist en 
gemachtigde. Zo heeft alleen een octrooigemachtigde de officiële opleidingen afgerond. ‘Wij volgen twee externe 
opleidingen. In de eerste twee jaar word je opgeleid tot Nederlands gemachtigde. Vervolgens komt daar de opleiding tot 
Europees gemachtigde bij. Deze tweede opleiding duurt gemiddeld ook twee jaar.’ Bij NLO hebben alle adviseurs die 
opleiding met succes doorlopen. Kijk voor meer informatie over NLO op www.nlo.eu.

Enkele cijfers:
•  Er zijn binnen NLO 16 adviseurs die zich bezighouden met biotechnologie en life sciences.
•  Het Europees Octrooibureau verleende vorig jaar 2784 octrooien aan Nederlandse bedrijven. Dit is een groei van 

39,8% ten opzichte van 2015, waarmee het de sterkste groei is in tien jaar. 

bestaat uit het volledig aan de hand nemen van een bedrijf bij 
het samenstellen van een octrooiportfolio en de andere keer 
bestaat uit het spelen van een additionele rol, omdat het bedrijf 
ook zelf gemachtigden in dienst heeft, maakt daarbij niets uit.

Procedure
Het komt regelmatig voor dat bedrijven NLO benaderen vlak 
voor het moment dat ze hun kennis willen delen. ‘Dan wil 
een bedrijf bijvoorbeeld de vindingen openbaar maken, bij-
voorbeeld op een congres, en komen ze bij ons met de vraag 
of ze vooraf nog een aanvraag moeten indienen. Wij kijken 
vervolgens naar de mogelijkheden. We hebben inmiddels er-
varing genoeg om ook op korte termijn een goede aanvraag 
te formuleren, maar het schrijven van een kwalitatief goede 
aanvraag kost tijd, omdat de ingediende tekst soms het enige is 
waar je op terug kunt vallen.’ Het voordeel voor de adviseurs 
van NLO is dat ze als een van de grootste octrooibureaus in 
Europa veel deskundigheid hebben opgebouwd, waardoor ze 
als het nodig is snel kunnen schakelen. 

Met kantoren in Den Haag, Eindhoven, Ede, Amsterdam en 
sinds kort ook in Gent is NLO een zeer gewaardeerde partner 
als het gaat om het verzorgen van octrooiprocedures. ‘Het is 
een heel bijzonder vakgebied waar je echt voor moet kiezen. 
Iedereen die hier binnenkomt volgt extern en intern een oplei-
ding. Zo zijn we allemaal opgeleid tot Europees gemachtigde 
(en het merendeel ook tot Nederlands gemachtigde) en we ge-

ven intern een training binnen de NLO Academy. Tijdens die 
interne opleiding werken we aan meer specifiekere thema’s 
als het contact met klanten en het opbouwen van een lange 
werkrelatie. Het indienen van een octrooiaanvraag is pas het 
begin. Je moet vaak een hele procedure doorlopen en er ko-
men regelmatig nieuwe vindingen bij die ook worden geoc-
trooieerd.’

Unitair Octrooi
Ook de vraag of het octrooi alleen voor een beperkt aantal lan-
den of bijvoorbeeld in heel Europa moet worden aangevraagd 
speelt een rol. ‘Alles wijst erop dat er binnenkort een Uni-
tair Octrooi komt voor alle Europese landen die daarbij zijn 
aangesloten. Het voordeel daarvan is dat je voor verschillende 
landen samen één verleend octrooi hebt, waardoor de valida-
tiekosten lager zijn en bovendien minder instandhoudings-
kosten hebt. Die laatste moet je nu nog voor ieder Europees 
land apart betalen. Een mogelijk nadeel kan zijn dat bij een 
nietigverklaring het octrooi meteen in alle aangesloten landen 
nietig is verklaard.’

Andere diensten die NLO verleent, hebben te maken met het 
observeren van het concurrentieveld. ‘Zo kunnen bedrijven 
ons de opdracht geven een ‘watch’ of ‘patent landscaping’ 
te verzorgen. Voor die laatste optie brengen wij bijvoorbeeld 
in kaart waar en op welk gebied concurrerende bedrijven ac-
tief zijn en of daar een trend in te zien is.’ Een andere vraag 
kan zijn naar ‘Freedom to operate’ waarbij NLO onderzoekt 
wat een bedrijf met een bepaalde verbinding mag doen in de 
markt. Tot slot is het belangrijk om ook heel kritisch te blijven 
kijken naar de instandhouding van verleende octrooien. ‘De 
instandhoudingskosten van een octrooi stijgen elk jaar, omdat 
de regering bedrijven op die manier wil motiveren hun uitvin-
ding vrij te geven. Daarom is het niet altijd zinvol een octrooi 
aan te houden als het uiteindelijk niet meer kan worden terug-
verdiend.’ Pratend over de verschillende mogelijkheden merkt 
Willemijn Gommans op dat het werk van een gemachtigde 
heel divers is en dat het beroep bij haar past. ‘Hier kan ik op 
een hele uitdagende manier met de wetenschap bezig zijn.’

NLO begeleidt bij aanvragen octrooien
Geheimhoudingsplicht en ‘customer intimacy’
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CEO Juliette van den Dolder van Noviocell verwacht dat ze hun gepatenteerde hydrogel-

technologie volgend jaar al op de markt kunnen brengen. Deze biedt voor onderzoekers de 

mogelijkheid om cellen in 3D te laten groeien. Dit kan al wel, maar het grote voordeel van de 

nieuwe gel is dat deze synthetisch en aanpasbaar is in stijfte en elasticiteit.

Noviocell
3D celkweek voor persoonsgerichte therapieën

Ze is pas sinds mei 2015 werkzaam voor Noviocell, maar in 
die tijd heeft Juliette van den Dolder al veel bereikt. In haar 
nieuwe kantoor op Pivot Park praat ze over die roerige periode 
en blikt ze meteen vooruit. De hydrogeltechnologie waar het 
bedrijf patent op heeft, is baanbrekend en heel goed in staat de 
op dierlijke cellen gebaseerde Matrigel® te vervangen. De gel 
die onderzoekers nu gebruiken om cellen buiten het lichaam in 
3D te laten groeien en onderzoeken. ‘Het grootste voordeel is 
dat onze gel synthetisch is en daardoor een neutrale omgeving 
biedt waardoor betere resultaten te verkrijgen zijn.’ 

Dierlijk
In het eerste jaar dat de voormalige consultant in Life Sciences 
in dienst was bij Noviocell hield Van den Dolder zich vooral 
bezig met het binnenhalen van fondsen om de verdere 
ontwikkeling van de gel te faciliteren. Met succes want sinds 
1 januari ontvangt Noviocell een subsidie van Horizon 2020 
waarbij ze als partner deelnemen aan het FET Proactive 
project genoemd MechanoControl. ‘Dat is een groep waarin 
we zitten met zeven andere partners in Europa. Eén van die 
partners is het Universitair Medisch Centrum Utrecht waar nu 
onderzoek wordt gedaan naar de mechanische eigenschappen 
van de hydrogel bij het opkweken van borstkankercellen 
buiten het lichaam. Het idee is om uiteindelijk op die manier 
meerdere 3D borsttumoren te laten groeien en zo therapieën 
te testen, zodat patiënten de medicijnen krijgen die het meest 
effectief werken.’ 

Zover is het nu echter nog niet, want op dit moment in het 
Pivot Park werken de twee andere werknemers van Noviocell 
in het eigen laboratorium vooral aan de ontwikkeling van de 

gel voor onderzoekers. ‘Daarvoor zijn de voorschriften minder 
streng dus de weg naar de markt korter. Voor gebruik in een 
patiëntenomgeving starten we het onderzoekstraject nu op en 
tegelijkertijd gaan we geld genereren uit de verkoop van de gel 
aan onderzoekers.’ Op die manier wil Noviocell een stevige 
basis leggen onder het bedrijf en meer kennis uit de markt 
genereren omdat het 3D celkweken voor persoonsgerichte 
toepassingen nog een vrij jonge markt is. Niet geheel 
onmogelijk want Van den Dolder verwacht dat de hydrogel een 
hele goede vervanger is van de Matrigel® die onderzoekers 
nu gebruiken om cellen in te kweken. ‘Die bestaat uit een 
materiaal dat is gewonnen uit muiskankercellen en is dus 
dierlijk. Het nadeel daarvan is dat er altijd kans bestaat op 
ziekteoverdracht en dat er een batch to batch variatie bestaat. 
De hydrogel van Noviocell is neutraler en bovendien beter 
in staat een humane situatie na te bootsen doordat deze in 
elasticiteit en flexibiliteit aan te passen is. Cellen die groeien 
in een bot bijvoorbeeld hebben een stijvere omgeving nodig.’

Pivot Park
De technologie van de hydrogel is afkomstig van de cluster 
moleculaire chemie van de Radboud Universiteit. De groep 
van Professor Alan Rowan heeft over de hydrogeltechnologie 
gepubliceerd in verschillende Nature artikels en deze ook 
gepatenteerd. De naam Noviocell hint met novio dan ook 
naar Noviomagus, de vroegere naam van de stad Nijmegen 
waar de hydrogel is ontstaan. ‘Officieel bestaat het bedrijf pas 
vanaf 10 november 2015 en precies een jaar daarna hebben we 
onze intrek genomen op het Pivot Park.’ Een plek die volgens 
de CEO perfect geschikt is voor de startup. ‘We hebben 
hier de beschikking over een chemisch laboratorium en een 

celbiologisch gedeelte en zitten bovendien midden tussen 
chemische en celbiologische bedrijven die zich richten op 
onder andere kankeronderzoek. Precies de markt waar wij ons 
in bewegen.’ Een ander groot voordeel is dat Noviocell voor 
het lab ook kan beschikken over laboratoriummateriaal dat nog 
is overgebleven van MSD. ‘Vooral het glaswerk kunnen we 
goed gebruiken, maar we leasen ook een zuurkast, flowkast en 
een incubator. We betrokken het laboratorium op 1 februari en 
konden een paar weken later al de eerste experimenten doen.’ 

Die experimenten hebben op dit moment vooral betrekking 
op het ontwikkelen van het product voor de onderzoeksmarkt. 
‘De doelstelling is begin volgend jaar een generieke hydrogel 
op de markt te brengen die bruikbaar is voor meerdere 
celtypes, zodat deze breed inzetbaar is. Het grote voordeel van 
de hydrogel is dat deze heel gemakkelijk is in het gebruik, 
omdat de gel vloeibaar is bij vier graden Celcius en gel bij 
lichaamstemperatuur. Dat betekent dat je de gel alleen maar 
hoeft af te koelen en vervolgens te centrifugeren om de 
cellen eruit te halen.’ Het volgende traject is dat Noviocell 
de hydrogel zo gaat aanpassen dat er varianten ontstaan die 
bruikbaar zijn voor verschillende soorten cellen en weefsels. 
Vanwege de grote interesse van diverse universiteiten nu al wil 
Van den Dolder binnenkort contact gaan leggen met partners 
die de hydrogel wereldwijd in de markt kunnen zetten. ‘Qua 
omvang spreek je van een markt waar al snel honderd miljoen 
in omgaat.’

Als voormalig consultant in de life sciences heeft 
Van den Dolder een enorm netwerk waar ze gebruik 
van kan maken bij de introductie van de hydrogel. 
Ze promoveerde in de medische wetenschappen 
en specialiseerde zich daarna bij tandheelkunde, 
afdeling biomaterialen in de ontwikkeling van 3D 
botstructuren met behulp van stamcellen. Haar 
commerciële carrière als manager Marketing & Sales 
startte ze bij Hycult Biotech waar ze ook lid was van 
het managementteam. Een bedrijf dat immunoassays 
verkoopt binnen een specifieke nichemarkt, namelijk 
de aangeboren immuniteit. Kijk voor meer informatie 
over Noviocell op www.noviocell.com. 
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Start-up opent aanval op chronische nierziekten met precisie-medicijn

Een veelbelovende start 
van het tweede jaar

Mercurna, een spin-off in oprichting van het Radboudumc, 
ontwikkelt een precisie-medicijn voor chronische 
nierziekten op basis van messengerRNA. De precisie van 
deze nieuwe therapie komt onder andere voort uit de 
doelgerichte aflevering van het mRNA in de nierfilters 
(glomeruli) door een klein eiwitfragment (peptide), 
waarmee systemische bijwerkingen geminimaliseerd 
kunnen worden. Door bijwerkingen, één van de grootste 
problemen van de huidige behandelingen, te voorkomen 
kan de patiënt met de meest optimale dosis behandeld 
worden en de nierziekte potentieel veel beter onder 
controle gehouden worden. 

Mercurna’s lead-formulation bestaat uit nano-particles, 
gemaakt van een nier-targeting peptide en mRNA. Het mRNA 
in de lead-formulation codeert voor verscheidene eiwitten, 
welke in synergistische samenwerking de homeostase in 
de nier terug brengen en de systemische gevolgen van de 
nierziekte corrigeren. 

Sinds het winnen van de Venture Challenge vorig jaar heeft 
Mercurna grote stappen gezet om de lead-formulation klaar 
te stomen voor de klinische fase. In samenwerking met 
Johan van der Vlag van de afdeling Nierziekten van het 

Radboudumc is de bio-distributie en efficientie van onze lead-
formulering en andere kandidaten nog beter in kaartgebracht. 
Op basis van deze resultaten wordt op dit moment de lead-
formulation geperfectioneerd. 
Voorts heeft Mercurna stappen gezet om de lead-
formulation ook in te zetten in nieuwe indicaties zoals in 

nier-transplantaties. Dit sluit aan bij Mercurna’s 
ambitie om wereldleider te worden op het 
gebied van chronische nierziekten. Om deze 
ambitie te realiseren staat Mercurna open voor 
samenwerking, partnering en/of investeringen.

In het eerste jaar zag PRIMER toename in de 
vraag naar commercieel talent voor de Life 
Science sector. De vraag naar commerciële 
rollen is groeiende en we hebben een groot 
aantal kandidaten en werkgevers kunnen 
helpen. Hierdoor is de mogelijkheid voor 
PRIMER ontstaan om door te groeien. Om 
verdere stappen te zetten heeft PRIMER een 
fulltime director aangenomen, Esther Crena 
Uiterwijk. 

Esther combineert 18 jaar ervaring in werving & 
selectie met people skills en een duidelijke visie 
op kwaliteit en relatiemanagement. De afgelopen 
drie jaar heeft Esther ervaring opgedaan in de 
Life Sciences. Ze heeft hierdoor een sterke 
affiniteit met deze sector ontwikkelt vanwege de 
innovatieve focus en de getalenteerde kandidaten. 
Ze kijkt uit naar de uitdagingen die op haar pad 
komen: “PRIMER is een jonge en ambitieuze 
organisatie die gedreven is door energie van 
professionals uit de sector. Het team, de focus en 
de visie van de oprichters passen goed bij mijn 
persoonlijke achtergrond en ambities”. PRIMER 
Professionals gaat zich de komende tijd richten 
op medische, klinische en commerciële functies 
in de Life Sciences sector.

Meer weten over wat PRIMER Professionals 
voor u kan betekenen? 
Neem dan contact met ons op.

Esther Crena Uiterwijk
Managing director PRIMER Professionals
www.primerprofessionals.com
esther@primerprofessionals.com

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

PRIMER Professionals is a recruitment agency for permanent 
and temporary jobs. We primarily focus on commercial roles 
but also cover clinical, quality and regulatory positions in the 
biopharmaceutical and Life Sciences industries. We distinguish 
ourselves from other agencies by focusing on Life Sciences only and 
our team members come from the sector themselves and therefore 
understand what skills and competences are needed for these 
positions. Get in touch with us and find out what we can do for you.

Specialisations: 

www.primerprofessionals.com

The specialist for professionals in Life Sciences

PRIMER BioBusiness
CEO positions
Business development

PRIMER Regulatory
Regulatory affairs
Compliance management 
PRIMER Clinical
Clinical Research Associate 
Clinical Project Manager

PRIMER Quality
Quality control
Quality assurance
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Het genereren van subsidies en wereldkundig maken van zijn vindingen is een belangrijke taak 

voor de lector in de Innovatieve Moleculaire Diagnostiek aan de Hogeschool in Leiden, Willem 

van Leeuwen. Voor het tweede jaar op rij ontving hij een prijs van SIA Raak voor een onderzoek. 

Vorig jaar viel zijn strijd tegen sepsis in de prijzen en dit jaar zijn systeem op basis van single cell 

Maldi-tof om binnen enkele seconden de bacteriële verwekkers van een blaasontsteking in 

kaart te brengen. 

‘Kijk daar komt een grote aan!’ Vol enthousiasme wijst 
Willem van Leeuwen in het lab van Toplab in Leiden naar 
het scherm. Daarop is via een microscoop een trechtertje 
zichtbaar waardoor de cellen één voor één in een ingenieus 
systeem worden ‘geprint’, de MALDI massaspectrometer. In 
deze massaspectrometer wordt van een klein deel van de door 
de bacterie aangemaakte eiwitmoleculen de massa bepaald. 
Aan de hand van deze massa’s wordt vervolgens de soort 
van de bacterie herkend. Er ontstaat een ‘fingerprint’ van de 
eiwitmolecuulgewichten. De massaspectrometer is met andere 
woorden vergelijkbaar met een elektronische weegschaal. 

Single cell
Als onderzoeker heeft Willem van Leeuwen heel lang zelf 
in een laboratorium gewerkt. Tot hij in 2007 met een paar 
man besloot de innovatieve ideeën die ontstonden in dat 
laboratorium in de markt te zetten. Dit kon hij bereiken door 
subsidies voor zijn onderzoek aan te vragen. Vorig jaar ontving 
hij de publieksprijs SIA Raak voor zijn onderzoek naar 
SOS-sneldiagnostiek. De snellere identificatie van bacteriën 
bereikte hij door te werken met monochromatisch licht en 
vervolgens het energieverlies in molecuulverbindingen te 
bepalen. Dit gaf globaal de samenstelling van een bacteriecel 
aan. ‘Dat onderzoek is nu afgerond, maar helaas nog niet in 
gebruik, omdat de Raman spectometrie niet zo gangbaar is. 
Wel zijn de gegevens bruikbaar voor de Maldi-tof.’

Voor het onderzoek met de single cell Maldi-tof heeft Van 
Leeuwen al in 2011 contact gelegd met Biosparq. Een start 
up die tot op dat moment werkzaam was voor defensie. ‘Ze 
hadden voor hen een apparaat ontwikkeld om antrax in de 
lucht te meten. Een techniek met een enorme potentie die we 
in vijf jaar tijd hebben omgezet voor gebruik in de directe 
zorg. Huisartsen die beschikken over deze meetapparatuur 
kunnen daarmee meteen de juiste bacteriële verwekker in de 
urine bepalen.’ Van Leeuwen legt uit dat ze specifiek kijken 
naar de eiwitcomponenten in een bacteriesoort, die elk hun 

eigen barcode hebben. ‘Aan de hand van het gewicht kunnen 
we die eiwitten onderscheiden met behulp van piekpatronen 
in een grafiek. De combinatie van plaats en hoogte van deze 
pieken is bepalend voor de soort.’ Een techniek die volgens 
hem al sinds 2000 bestaat. ‘Wat wel nieuw is, is dat wij die 
uitslag kunnen verkrijgen met één enkele cel en er dus niet 
eerst een kweek nodig is om een grotere hoeveelheid bacteriën 
voor de meting te verkrijgen. Een traject dat toch al snel 24 tot 
48 uur in beslag neemt.’ 

Eén euro
In het laboratorium zijn die enkele cellen duidelijk zichtbaar 
op het schermpje bij de massaspectrofotometer die nu nog een 
enorme omvang heeft. Opzet is om deze door te ontwikkelen 
tot een handzaam apparaatje dat in een huisartsenpraktijk 
kan staan. ‘Een echte niche, want met deze apparatuur 
is er niet alleen sneller duidelijk of er sprake is van een 
urineweginfectie, maar ook om welke het gaat. Nu krijgen 
patiënten blind een antibioticumkuur. Werkt deze niet dan 
krijgen ze een tweede kuur. Pas als die niet werkt, wordt de 
urine naar het lab gestuurd voor onderzoek. De grote nadelen 
van deze werkwijze zijn dat je drie weken moet wachten op de 
juiste antibiotica en de goede darmflora door al die kuren deels 
is gedood. Een ander probleem is dat de bacteriën resistent 
worden.’ Het idee van Van Leeuwen is het apparaatje door 
huisartsen te laten leasen, omdat voor elk onderzoek slechts 
een disposable biochip van één euro nodig is. Dat maakt de 
techniek relatief goedkoop in gebruik. 

SIA Raak beloonde de vinding vorig jaar met tweeëneenhalf 
duizend euro en roemde de vernieuwende techniek en de 
vele toepassingsmogelijkheden voor andere bedrijven. ‘Het 
betekent meteen een stukje onderwijsvernieuwing. Zo gaan 
wij binnenkort een eigen fieldlab inrichten bij SL Plaza naast 
Naturalis. De ruimte hier is voor ons nu echt te klein. Daar 
gaan we samen met bedrijven aan het werk, want we werken 
alleen in opdracht.’ Een andere van de opdrachten waar Toplab 

aan werkt, is het onderzoek naar een agressieve schimmel 
bij tulpenbollen. ‘Daarvoor hebben we het hele ecosysteem 
in kaart gebracht en inmiddels al enkele aanbevelingen 
gedaan. Het bleek dat schimmelbestrijding vooral bestond 
uit het gebruik van antischimmelmiddelen. Wij ontdekten 
dat dit niet werkt, omdat die schimmels resistent waren 
tegen praktisch alles waaronder ook zware metalen. Doordat 
in de bodem door desinfectiemiddelen al het leven werd 
gedood, had die schimmel alle kans volop te groeien. Een 
langetermijnoplossing die we hebben aangedragen hebben te 
maken met het herstellen van de bodemflora. Wij monitoren 
dat traject door te onderzoeken welke stoffen ontbreken en 
zien binnen een jaar al dat het percentage uitval door infecties 
significant is gedaald.’

Feces
Van het ecosysteem voor de tulpenbol trekt Van Leeuwen de 
lijn heel handig door naar de darmflora van patiënten. Een 
nieuw onderzoeksproject waar hij aan wil werken. Hij heeft al 
wel subsidie hiervoor aangevraagd, maar voor de eerste keer 
te horen gekregen dat hij deze mogelijk niet gaat krijgen. ‘Op 
het moment speelt het idee om de door antibiotica verstoorde 
darmflora, patiënten te herstellen door het transplanteren 
van donorfeces. Wij willen weten wat er voor en na de 
transplantatie gebeurt, want enkel het transplanteren is een 
slecht gedefinieerde therapie. Je kunt patiënten wel screenen 
op de aanwezigheid van resistentie tegen die antibiotica, maar 
die feces kan ook allerlei andere ziekteverwekkers bevatten. 
Je spreekt wel van een groep zeer kwetsbare patiënten waar 
je mee werkt. Ons doel is te komen tot een goed gedefinieerd 
mengsel van bacteriën met probiotica en aan een pijplijn te 
bouwen, zodat je vragen kunt beantwoorden die betrekking 
hebben op voor en na.’ 

Van Leeuwen beklemtoont dat het ontvangen van subsidies 
en prijzen voor hem geen doel op zich is. ‘Veel belangrijker 
is de exposure die een onderzoek op deze manier krijgt. Om 
de techniek uiteindelijk in de markt te brengen zijn natuurlijk 
investeerders nodig en die bereik je niet als een vinding alleen 
binnen de muren van het laboratorium blijft bestaan.’

Willem van Leeuwen van Toplab bij de massaspectrofotometer die ze 

voor een snelle detectie van blaasontsteking bij huisartsen willen ont-

wikkelen tot een handzaam apparaat. 

Snelle test voor definiëren bacteriën bij blaasontsteking
Toplab wint opnieuw prijs
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Toekomstige epidemieën proactief 

stoppen door het ontwikkelen van nieuwe 

vaccins. Dat is het streven van CEPI 

(Coalition for Epidemic Preparedness 

Innovations) gefinancierd door de Bill en 

Melinda Gates Foundation (BMGF) en 

diverse overheden. CEPI werd 

geïntroduceerd op de World Economic 

Forum februari 2017 in Davos. Het streven 

van CEPI is Thijs Veerman CEO a.i. van 

Intravacc op het lijf geschreven. Hij legt uit 

welke cruciale rol Intravacc zowel global 

als local speelt op dit gebied, en hoe de 

verzelfstandiging van Intravacc dit doel 

ondersteunt.

De achtergrond van Intravacc
Nadat de productiefaciliteiten van het Nederlands Vaccin 
Instituut (NVI) medio 2012 zijn verkocht aan Bilthoven 
Biologicals (Bbio) zijn de voormalige taken van het NVI 
op het gebied van Onderzoek en Ontwikkeling verdeeld 
over het RIVM en Intravacc. De adviestaken en publieke 
voorlichting met betrekking tot infectieziekten en vaccinatie 
zijn ondergebracht bij het RIVM. Het leveren van een bijdrage 
aan het ontwikkelen van nieuwe en verbeterde vaccins en van 
alternatieve toedieningsvormen kwam bij Intravacc terecht. 

Intravacc verricht translationeel onderzoek en ondersteunt 
Technology Transfer. Dit is een risicovolle en kostbare fase 
die door de farmaceutische industrie om strategische redenen 
niet altijd wordt opgepakt (marktfalen). Door te richten op 

Intravacc
Global is local

dit translationeel onderzoek en de multidisciplinaire aanpak 
draagt Intravacc in grote mate bij aan de vermindering van de 
kosten en risico’s van vaccinontwikkeling. 

Voor het onderzoek wordt gebruik gemaakt van een viertal 
platforms:
1. bacteriële vaccintechnologie, 
2. virale vaccintechnologie, 
3. Vaccine design
4. alternatieve toedieningsvormen. 

Translationeel onderzoek
‘Het translationeel onderzoek van Intravacc voorziet 
in lacunes tussen enerzijds fundamenteel onderzoek en 
anderzijds commerciële productie, ‘ legt Thijs Veerman uit die 

Thijs Veerman

van 2001 tot 2007 directeur van het NVI was, vervolgens tot 
2016 CEO van Star-medisch diagnostisch centrum. In 2016 
koos Thijs voor het ondernemerschap. In januari 2017 werd 
aangetrokken als CEO a.i. om Intravacc te begeleiden op weg 
naar verzelfstandiging. ‘Door translationeel onderzoek wordt 
het resultaat van (fundamenteel) onderzoek doorontwikkeld 
naar een «proof of concept». Intravacc werkt veelvuldig 
samen met andere (internationale) onderzoeksinstituten en 
farmaceutische bedrijven en is daarin heel succesvol. De 
resultaten van het translationeel onderzoek maken het voor 
marktpartijen aantrekkelijk om te investeren in verdere 
productontwikkeling en opschaling.

Ten behoeve van Technology Transfer zet Intravacc de 
beschikbare kennis op het gebied van vaccinontwikkeling  
en -productie in om een bijdrage te leveren aan de wereldwijde 
laagdrempelige toegankelijkheid tot vaccintechnologie. Dat 
doet het in nauwe samenwerking met diverse internationale 
partners, zoals de World Health Organisation (WHO) en de Bill 
& Melinda Gates Foundation (BMGF). Een goed voorbeeld 
van het werk van Intravacc is de Technology Transfer van 
een Hib vaccin productieproces naar diverse industrieën in 
developing countries.

Op weg naar zelfstandigheid
Eind december schreef minister Edith Schippers een 
kamerbrief over het verzelfstandigen van Intravacc, centraal 
daarin staat meer ruimte voor ondernemen en efficiënt borgen 
van de publieke belangen

Intravacc werkt samen met de industrie en met publieke 
organisaties. ‘Deze samenwerking is cruciaal om de brug te 
kunnen blijven zijn tussen fundamenteel wetenschappelijk 
onderzoek en de uiteindelijke productie van vaccins. Alleen 
op deze manier is het mogelijk tijdig een antwoord te hebben 
op steeds veranderende en nieuwe infectieziekten die zich niet 
beperken tot Nederland.’ vervolgt Thijs Veerman. ‘De huidige 
positionering van Intravacc, als onderdeel van VWS, past daar 
volgens minister Schippers niet bij. De huidige positionering 
is dan ook een tijdelijke. Momenteel bereiden we ons voor op 
die zelfstandigheid die aan het einde van dit jaar waarschijnlijk 
een feit zal zijn.’

‘Een instituut als Intravacc is zowel 
global als local cruciaal voor het 
overbruggen van de kloof tussen 

universiteit en big farma.’

Kans op infectieziekten neemt toe
‘Mede als gevolg van de globalisering, migratie, 
klimaatveranderingen, verstedelijking en en doordat mens 
en dier in Nederland op een relatief klein oppervlakte samen 
leven, neemt de kans op (nieuwe) infectieziekten toe, ‘stelt 
Thijs Veerman. ‘Vaccineren is een beproefde methode die 
kosteneffectieve gezondheidswinst oplevert en die een 
belangrijke bijdrage levert aan het voorkomen van uitbraken en 
verspreiding van infectieziekten. De ontwikkeling en productie 
van vaccins, maar ook van «emergency» vaccins zal daarbij 
steeds belangrijker worden. Ook door het in toenemende 
mate optreden van epidemieën door nieuwe virussen 
(influenza, SARs, MERs), uitbraken van pathogene bacteriën 

Vaccine development chain

Intravacc
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Na het uitsturen van de 
Kamerbrief van de Mi-
nister van VWS is het 
proces om te komen tot 
de verzelfstandiging op-
gestart. Naar verwach-
ting zal hier rond de 
zomer bekendheid aan 
gegeven worden. De be-
doeling is dat het proces 
rond de jaarwisseling 
zijn besluit zal krijgen.

Intravacc speelt global en local een cruciale rol in het overbruggen van de kloof tussen universiteit  

en big farma.

(enterohemorragische E.coli (EHEC)) en infectiehaarden in 
medische faciliteiten van antibioticaresistente bacteriën.’

‘Ten aanzien van de toegankelijkheid van wereldwijde vaccins 
hebben zowel de WHO als de BMGF aangegeven dat Intravacc 
voor hen een cruciale speler is, ‘ besluit Veerman ‘Ze verlenen, 
veelal samen met het Rijk, opdrachten aan Intravacc. Dat geldt 
voor meerdere activiteiten van Intravacc, maar vooral ook 
voor de polio-eradicatie doelstelling («polio de wereld uit»). 
Als polio expertise centrum speelt Intravacc een belangrijke 
rol bij het, in opdracht van de WHO en in samenwerking met 
een aantal private bedrijven, overdragen van een ontwikkeld 
proces van het poliovaccin (Sabin). Naar verwachting zal deze 
rol in de toekomst steeds verder worden uitgebreid.’

innovating vaccines
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Met cellen die van rood naar groen kleuren liet CEO Marco de Boer, tijdens de laatste Inno-

vation for Health in Rotterdam, zien dat zijn bedrijf in staat is fouten in de genetische code in 

cellen te corrigeren met behulp van CRISPR/Cas. NTrans heeft een technologie ontwikkeld om 

CRISPR/Cas efficiënt in cellen te introduceren en zo genetische defecten, zoals bij de ziekte van 

Duchenne, te repareren.

Het is twee jaar geleden dat een bevriende wetenschapper 
Marco de Boer in contact bracht met Niels Geijsen, hoogle-
raar regeneratieve geneeskunde aan de Universiteit in Utrecht. 
Een ontmoeting die grote gevolgen zou hebben. ‘Ik had in die 
tijd net mijn MBA afgerond en was op zoek naar iets unieks 
waarmee ik een bedrijf kon starten. Met een achtergrond in de 
moleculaire biologie was voor mij de sector biotechnologie 
de meest logische keuze. Toevallig was Niels op dat moment 
op zoek naar iemand die NTrans wilde opstarten. Een bedrijf 
dat precies bij mijn ideeën paste.’ Fonetisch staat NTrans voor 
‘entrance’, omdat de techniek een transportmethode is om on-
der andere eiwitten in cellen te krijgen. Een vinding die Ge-
ijsen in het lab had ontwikkeld, gepatenteerd onder de naam 
iTOP en waar hij ook al een Cell-paper over had geschreven.

Cas9
Een belangrijke toepassing van iTOP, waar NTrans zich vol-
gens de CEO op dit moment op concentreert, is het afleveren 
van het Cas9 eiwit. Beter bekend als CRISPR/Cas, een revo-
lutionaire methode om DNA in cellen te repareren en zo gene-
tisch bepaalde ziektes te beïnvloeden. ‘Het grootste probleem 
daarbij is om die technologie in de juiste cellen te krijgen. 
Daar bestaan al wel verschillende methodes voor, maar die 
zijn o achtiger dan iTOP.’ Voorbeelden zijn het adeno-virus 
en elektropolatie. Van deze twee werkt adeno niet plaatselijk 
en moeten bij elektropolatie cellen uit het lichaam worden 
gehaald en daarna teruggeplaatst. ‘Onze technologie is een 
belangrijke aanvulling op deze methodes, omdat we via iTOP 
het Cas9 eiwit direct in de juiste cellen kunnen krijgen. Dit 
is mogelijk door de spiercellen via een injectie in aanraking 
brengen met een zoutoplossing. Die onttrekt eerst vocht aan 
de cellen wat ze vervolgens weer compenseren door het medi-

Team NTrans
Marco de Boer brengt als CEO bij NTrans flink 
wat managementervaring in, want hij was hoofd 
research bij to-BBB, hoofd Bioprocessing bij Kerry 
I&F, directeur Biomoleculen bij Isogen Life Science 
en Research Manager bij Unilever Research in 
Vlaardingen. Zijn MBA ontving hij van Nijenrode. 
Niels Geijsen is als uitvinder van de techniek en hoofd 
van het researchteam verbonden aan het bedrijf en 
tegelijk hoogleraar regeneratieve geneeskunde aan 
de Universiteit in Utrecht. Onder hem werken Peng 
Shang en Julie Schouten. Yme Alkema, tot slot, is 
Consultant Business Development. Hij heeft meer 
dan twintig jaar ervaring in Business Development 
in de biotechnologie. Hij had managementposities bij 
Silence Therapeutics AG, Amarna Therapeutics BV, 
Biofrontera, Kiadis BV en Specs BV.

um dat in de spieren is ingebracht op te nemen. In die vloeistof 
zijn naast zout eiwitten opgelost en een stof die ervoor zorgt 
dat de eiwitten hun werk doen. Heel eenvoudig, want het pro-
ces van vochtonttrekking en vervolgens opname voltrekt zich 
binnen tien tot twintig minuten.’ Een methode die vooral revo-
lutionair is omdat celbiologen veel moeite hebben de eiwitten 
in de juiste cellen te krijgen. 

Op enkele dia’s toont Marco de Boer dat met behulp van iTOP 
de genetische informatie in de cellen van een proefmodel zo is 
veranderd dat deze van rood naar groen kleurden. Op de dia’s 
is bovendien duidelijk zichtbaar dat de celstructuur is hersteld. 
Een belangrijke ontdekking voor genetische ziektes zoals Du-
chenne waarbij het spierweefsel wordt aangetast. ‘In meerdere 
modellen is inmiddels aangetoond dat via onze transductieme-
thode een genetisch defect op deze manier te repareren is. Ik 
ben net terug van gesprekken met bedrijven die intellectueel 
eigendom hebben rondom CRISPR/Cas in Boston en deze be-
drijven zijn erg geïnteresseerd in onze technologie.’

Investeringen
Voor het klinische traject dat NTrans wil opstarten is een be-
drag van vijf tot zes miljoen euro nodig. ‘Daarvoor zijn we op 
zoek naar investeerders. We richten ons met het klinische tra-
ject in eerste instantie op erfelijke spierziekten, zoals de ziekte 
van Duchenne. We zijn in gesprek met patiëntenverenigingen 
en bedrijven die ook werken aan Duchenne. Die tonen veel 
interesse in deze nieuwe gentherapie.’

Een andere weg die hij wil bewandelen is de methode als 
platform te ontwikkelen voor onderzoek met onder andere 
pluripotente stamcellen. We werken inmiddels met twee per-
sonen in het lab onder leiding van Niels hier in het Hubrecht 

Instituut. Als startende spin off kunnen we hier nog terecht tot 
april volgend jaar. Daarna moeten we op zoek naar een andere 
locatie.’ Ook Marco zelf merkt dat de groei van het bedrijf ge-
combineerd met de stijgende interesse voor iTOP steeds meer 
tijd van hem vraagt. Tot voor kort combineerde hij zijn taken 
voor NTrans nog met een rol als COO bij Crossbeta Bioscien-
ces. ‘Inmiddels ben ik fulltime met NTrans bezig. Dat is echt 
een sprong in het diepe voor mij, omdat we net gestart zijn 
en een spannende fase ingaan, maar ik heb er alle vertrouwen 
in.’ Dat blijkt ook uit het enthousiasme waarmee hij de trans-
ductie-methode tijdens Innovation for Health presenteert. Hij 
wint er zelfs een prijs van € 2.500,- aan advieskosten mee. Een 
flinke opsteker, want zijn pitch werd verkozen tot de beste van 
tien door een jury van investeerders waaronder Carine van den 
Brink van Axon Lawyers, de sponsor van de prijs.

NTrans wint pitch Innovation for Health
Nieuwe transportmethode

Het team van NTrans met van links naar rechts Peng Shang, Julie Schouten, Niels Geijsen, Marco de Boer en Yme Alkema.

Marco de Boer, CEO NTrans, neemt de prijs voor beste pitch in ont-

vangst tijdens Innovation for Health in Rotterdam 2017.
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komt veel energie vrij waardoor we veel goede dingen gedaan 
krijgen. Met plezier en dankbaarheid voor het vertrouwen dat 
ik krijg, mag ik de afdeling leiden. Zo voelt dat écht. Ik creëer 
ceos. Geen chaos maar C.E.O.S; Creating the Environment 
for Others to be Successful. Dat is een continue focus: hoe 
is de dynamiek in het team, hoe zit iedereen er individueel 
in? We staan stil bij learnings, vieren successen, coachen, 
houden zowel ieders persoonlijke ontwikkeling als die van het 
team scherp. Dat haalt in iedereen afzonderlijk het beste naar 
boven, waardoor teamprestaties voelen als een gezamenlijk 
succes. In zo’n werkklimaat is het bijzonder prettig werken. 
En vooral fijn om toegevoegde waarde te creëren voor een 
betere kwaliteit van leven voor miljoenen patiënten. Want dat 
we het daarvoor doen, moge duidelijk zijn.

Tessa 
van Doorn

• Begeleidt klinische studies als Clinical Research Associate
• 26 jaar
•  Tessa is na haar studie Biomedische Wetenschappen gestart 

bij AbbVie. 

Bij AbbVie heb ik géén moment het gevoel gehad dat er aan de 
vooroordelen van de farmaceutische industrie wordt voldaan. 
Sterker nog, als ik over mijn werk praat, doe ik dat met een 
trots gevoel. Als Clinical Research Associate bij AbbVie pak 
je een klinische studie van begin tot eind op. Dus niet een deel 
ervan zoals bij andere farmaceutische bedrijven vaak het geval 
is. Dat is leuk, want als het je verantwoordelijkheid is dat een 
ziekenhuis de regels naleeft, wat natuurlijk uiterst belangrijk 
is bij het testen van de werking nieuwe geneesmiddelen, helpt 
het als het contact met de medewerkers daar goed is. Dat artsen 
weten bij wie ze moeten zijn omdat ik het eerste aanspreekpunt 
ben, dat schakelt snel en dat is prettig. Ik zit hier kortom goed. 
Ik had na m’n studie biomedische wetenschappen zin om 
onderzoek te doen in een bedrijfsmatige setting. En los van de 
inhoud van het werk is het contact met de collega’s ook heel 
goed. De klik is er absoluut. Zeker als je net begint, is dat heel 
fijn. Zo heb ik tijdens mijn eerste jaar bij AbbVie nooit het 
gevoel gehad dat ik iets geks vroeg of mensen eigenlijk geen 
tijd voor me hadden. Integendeel, iedereen is gemotiveerd om 
de kwaliteit van leven voor patiënten écht beter te maken. Dus 
als we elkaar kunnen helpen ons werk beter te doen, dan doen 
we dat graag.

AbbVie is een jong en ambitieus 

biofarmaceutisch bedrijf en heeft 

wereldwijd de ambitie om een 

aantrekkelijke werkgever te zijn. Door een 

omgeving te creëren waar mensen het 

beste uit zichzelf halen, maakt AbbVie 

het verschil. Zo komt AbbVie samen met 

partners, aan de hand van de innovatieve 

geneesmiddelen, tot de beste oplossingen 

in de zorg. 

Probeer het maar, laat maar zien dat je plan werkt.

Yick Lan 
Lee

•  Zoekt als Regional Strategic Business Manager waardevolle 
samenwerkingen op

• 52 jaar
• Studie: Voeding & diëtiek 
•  Heeft ook voor Nutricia gewerkt en Voor Abbott, het bedrijf 

waar AbbVie vijf jaar geleden van is afgesplitst. 

Wat me het meest aanspreekt aan AbbVie? In de – alweer! – 
twintig jaar dat ik hier werk, komt er steeds wat nieuws. Ben 
je een aanpakker en doe je je werk goed, dan wordt op elk 
punt in je loopbaan gekeken wat je ontwikkeling is, wat je 
sterke punten zijn en hoe dat van toegevoegde waarde voor 
AbbVie kan zijn. Zo is het voor mij altijd heel veranderlijk 
geweest en dus een leuke plek om te werken én mezelf te 
ontwikkelen. Het is mooi hoe je hier, samen met je team, echt 
een bijdrage aan de verbetering van de zorg kunt leveren. 
We hebben waardevolle samenwerkingen met ziekenhuizen 
die geweldig mooie dingen voortbrengen. En zodoende echt 
de zorg, en daarmee de kwaliteit van leven van patiënten, 
structureel beter maakt. Deze nieuwe manier van partnerships 
aangaan, is echt de toekomst. We kunnen niet los van elkaar 
de zorg verbeteren. Impact maken doen we als we de handen 
ineen slaan. Gelukkig is dat besef er inmiddels volop. En dat 
maakt dat we, samen met artsen en bestuurders, echt stappen 
kunnen maken.

Jeroen 
Holtman

•  Stuurt in zijn rol van Commercial Director Oncology and 
Specialty Care een divers team aan. 

• 42 jaar
• Studies: Chemie en Technische Bedrijfskunde 
•  Heeft hiervoor gewerkt bij MSD en Novartis Oncology in 

verschillende sales en marketing functies en binnen AbbVie 
als commercial director voor Nederland en voor de regio 
Europa. 

Wat AbbVie zo’n unieke plek maakt om te werken, is dat overal 
de mindset ‘hoe kunnen we elke dag beter worden’ verankerd 
zit. Dat geldt voor mijn afdeling maar zeker ook daarbuiten; 
van Nederland tot en met onze global office. Met die mindset 

Hoe is het om te werken bij AbbVie? Esther, Yick Lan, 
Jeroen en Tessa delen hun ervaring. “Op elk punt in je 
loopbaan wordt gekeken wat je ontwikkeling is, wat je sterke 
punten zijn en hoe dat van toegevoegde waarde kan zijn. 
Zo is AbbVie echt een leuke plek om te werken én jezelf te 
ontwikkelen.” 

Esther Ong

•  Werkt als Market Access Manager om de toegankelijkheid 
van geneesmiddelen voor patiënten te waarborgen

• 32 jaar
•  Studies: Farmaceutische Wetenschappen en International 

Economics
• Heeft hiervoor gewerkt als openbaar apotheker

“Voordat ik bij AbbVie begon, had ik zes jaar als apotheker 
gewerkt en was ik vooral druk geweest met zorgen voor 
patiënten en artsen. Wat een verademing dus dat collega’s hier 
vanaf het begin interesse in jou als persoon hebben en vragen 
‘Hoe gaat het eigenlijk met jou?’. Het gevoel dat ze willen 
dat iedereen het hier fijn heeft en goed kan werken, is heel 
prettig. Maar het is zeker ook de inhoud die me naar AbbVie 
trok. De combi van mijn studies, economie en farmacie, 
komt hier goed tot z’n recht. Het Nederlandse zorgstelsel is 
veranderlijk en ingewikkeld. Wat vorig jaar gold, is vandaag 
weer anders. De uitdaging zit ‘m erin hoe flexibel je daarmee 
omgaat. Gelukkig krijg je hier ruimte genoeg om die steeds 
veranderende inhoud vorm te geven op een manier waarvan jij 
denkt dat het goed is. Bij AbbVie hoor je niet zo snel ‘nee’ als 
je een plan hebt. Andersom juist. ‘Probeer maar, laat maar zien 
dat het werkt,’ is het adagium hier. Naast de vele extra’s als 
Young AbbVie, sportieve activiteiten, inhoudelijke verdieping 
die op een gezellige manier wordt georganiseerd en de ruimte 
voor ontwikkeling, is AbbVie voor mij een bedrijf dat me 
aanzet om het beste uit mezelf te halen. Ja, je geeft veel, maar 
je krijgt er ook heel veel voor terug!”
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Op 9 maart 2017 werd voor de negende keer het Health 
Valley Event georganiseerd. De editie 2017 trok nog meer 
bezoekers (ruim 1200) in vergelijking met vorige jaren. 
Een korte terugblik en de aankondiging van het Health 
Valley Event 2018: save the date!

Zo bleek dat de Academy Het Dorp, tevens één van de 
sponsors van het Event, zijn vruchten begint af te werpen. 
Op 9 maart presenteerde het kennisinitiatief een aantal 
opzienbarende producten die mensen met een beperking 
in staat stellen om meer zelf te doen. Dit geheel in het teken 
van het doel van Academy Het Dorp: mensen met een be-
perking minder afhankelijk te maken van zorg, aldus ini-
tiator Jorrit Ebben. 

Ook bleek tijdens een besloten bestuurderssessie dat er 
mogelijk ruimte is voor een platform voor bestuurlijke in-
novatie binnen zorginstellingen, dit naar aanleiding van de 
casus Bernhoven. Collega-bestuurders waren enthousiast 
over de aanpak van het ziekenhuis in Veghel en Oss, waar-
van de belangrijkste transitie – het loslaten van de ‘silo’s’ 
van de oude specialismes – net is ingegaan. Ze willen Bern-
hoven kritisch volgen en ook hun eigen aanpak evalueren.

Nationale Zorginnovatieprijs
Een van de hoogtepunten van het Health Valley Event is de 
uitreiking van de Nationale Zorginnovatieprijs:  een  jaarlijks 
terugkerend initiatief om scale-ups in de zorg- en welzijnssec-
tor te steunen. Dit keer ging de prijs naar de Umenz app. De 
app verbindt de zorgconsument met al zijn zorgverleners en 
biedt overzicht, ondersteuning, begeleiding, signalering, re-
gistratie en consultatie bij al zijn behandelingen. De app heeft 
toegang tot een grote bibliotheek van medische animaties en 
instructievideo’s voor het informeren, coachen en begeleiden 
van patiënten. Door het gebruik van de app is de patiënt conti-
nu in contact met de zorgverlener. Umenz ontving een bedrag 
van €15.000. 

Daarnaast speciale aandacht voor de presentatie van Startup 
Envoy Constantijn van Oranje: "The Netherlands has one of 
the best health care systems in the world. It can also become 
the most innovative, if all players act together. We need a focus 
on prevention and quality of care in a climate of experimenta-
tion and innovative procurement which would enable the ap-
plication of new technology solutions and services by innova-
tive startups.” Een opinie die, getuige de reacties, volop werd 
gedeeld door de bezoekers van het Event.

Spijkers met koppen op  
Health Valley Event 2017

De datum van het volgende Health Valley Event is 
donderdag 15 maart 2018. Deze tiende editie van het 
Event belooft bijzonder te worden! De eerste keynote 
spreker maken we alvast bekend: Hans Clevers, 
geneticus en arts en als hoogleraar verbonden aan het 
UMC Utrecht. 

Sensara Smart Monitoring Solutions haalt € 3,8 miljoen 
aan investeringen op

Investeerders zijn KPN Ventures en Van Herk Ventures.

Agendia (MammaPrint borstkankertest) 
benoemt Patrick J. Balthrop Sr., voormalig CEO van Luminex, 

tot Voorzitter Raad van Commissarissen

Sensara Smart Monitoring Solutions 
zelflerend alarmsysteem voor 
ouderen zorg
Rotterdam, KPN Ventures en Van Herk Ventures investeren in 
Sensara. Sensara is producent van intelligente lifestyle mo-
nitoring technologie met als doel ouderen langer en veiliger 
thuis te laten wonen. De oorsprong van Sensara ligt 15 jaar 
geleden toen TNO het onderzoek startte naar slimme sensoren 
om thuis en uit huis wonende ouderen te ondersteunen. Sensa-
ra heeft als spin-off van dit onderzoek innovatieve oplossingen 
ontwikkeld voor alleenwonende ouderen en ouderen in de ver-
pleeghuiszorg, die door mantelzorger en/of professionele zorg 
verzorgd worden. De software van Sensara is gemakkelijk uit 
te lezen (via mobiel en desktop) en maakt hiermee zorg op 
afstand mogelijk.

Alarmeren en vroegtijdig detecteren
Sensara maakt gebruik van unieke zelflerende algoritmes om 
de dagelijkse leefpatronen van de individu te analyseren. Op 
basis van deze patronen herkent Sensara zowel situaties die 
acute alarmering behoeven als veranderingen in trends om 
gezondheidsrisico’s vroeg te detecteren. Het onderscheidende 
vermogen van Sensara is het verminderen van valse alarme-
ring door deze personalisering met behulp van het zelflerende 
algoritme in combinatie met de geautomatiseerde preventie op 
basis van trendanalyses.

De investering van beide bedrijven duidt de sterk groeiende 
vraag naar eHealth technologie om de toenemende groep se-
nioren te ondersteunen. De bewezen oplossingen van Sensara 
worden gebruikt door particulieren, gemeentes, zorginstellin-
gen en verpleeghuizen. Deze investering financieert de (inter)
nationale groei en doorontwikkeling van Sensara. 

Voor meer informatie kunt u contact opnamen met Reinout 
Engelberts (CEO). Bereikbaar via + 31(0)6-81.277.560 of per 
mail via reinout.engelberts@sensara.eu.

Agendia, ontwikkelaar en aanbieder van mole-

culair diagnostische (borst)kankertests zoals de 

MammaPrint, heeft Patrick J. Balthrop Sr. MBA, 

voormalig  CEO van het Amerikaanse aan de 

NASDQ genoteerde biotechnologieconcern Lu-

minex Corp benoemd tot Voorzitter van de Raad 

van Commissarissen. Luminex richt zich op de 

ontwikkeling en distributie van biologische ge-

zondheidstests.  

 
Patrick J. Baltrop is momenteel directeur bij Oxford Immu-
notec Global, Personalis, Inc. en Concert Genetics.  Vooraf-
gaand aan zijn functie bij Luminex was hij onder meer CEO 
van Fisher Healthcare en werkte hij voor Abbott Laboratories. 
Hij heeft een Bachelor of Science in biologie.
 
De Raad van Commissarissen van Agendia bestaat verder uit 
Christoph Waer (Korys, investeringsmaatschappij van de Bel-
gische Kolruyt-familie), Jan Willem Nieuwenhuize (ING Cor-
porate Investments), Erik Leeuwaarden (adviseur), Peter Stein 
(Norgine) en Eric Esveld (Van Herk Groep).

Over MammaPrint
MammaPrint, is een moleculair diagnostische borstkanker-
test, ontwikkeld door NKI/AVL (Nederlands Kanker Instituut/
Anthonie van Leeuwenhoek ziekenhuis) en Agendia. De test 
geeft medisch specialisten en oncologen een direct hulpmid-
del om bij patiënten met vroege fase borstkanker helder en 
met grote nauwkeurigheid, aan de hand van activiteit van 70 
specifieke genen, onderscheid te kunnen maken tussen een 
“hoog” en “laag” metastase (uitzaaiings-) risico binnen vijf 
jaar na operatie.
 
De vorig jaar gepubliceerde uitkomsten van het MIND-
ACT-onderzoek onder 6.700 vrouwen in Europa bevestigden 
nog eens dat bij een “laag” risico kan, chemotherapie veilig 
achterwege gelaten worden. Het onderzoek werd vorig jaar 
ook gepubliceerd in het gerenommeerde medische tijdschrift 
The English Journal of Medicine.
 
Naast het feit dat MammaPrint CE Markering heeft verkre-
gen is MammaPrint de eerste borstkankertest die in totaal zes 
goedkeuringen heeft verkregen van de Amerikaanse Food and 
Drug Administration (FDA). FDA-toestemming vereist klini-
sche en analytische validatie- en rapportagesystemen die zorg-
dragen voor de veiligheid van de patiënt.   
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Sinds 2009 is People in Science bekend 

als recruiter voor wetenschappers op het  

gebied van biotechnologie, chemie,  

farma en life science.

People in Science: arbeidsmarkt  
specialisten voor wetenschappers

PhD’s en postdocs voor een carrière 
in de industrie
De laatste jaren ziet People in Science dat er steeds meer 
behoefte is aan kennis bij wetenschappers die hun academische 
carrière willen vervolgen in de industrie. 
Trainer en senior consultant Geertje Janssen: “ Toen ik mijn 
PhD biofysische chemie deed, was ik zo gefocussed op mijn 
onderzoek, dat ik nauwelijks wist wat er voor mogelijkheden 

in de industrie voor mij beschikbaar waren. Ik ontmoette 
de eigenaar van People in Science, Lisette Spoelder en zij 
vertelde mij dat er veel meer kansen lagen dan alleen R&D.” 
Geertje werkt inmiddels alweer jaren als recruiter bij People 
in Science. Zij heeft een 3-daagse training voor PhD’s en 
Postdocs ontwikkeld waarin het hele proces van solliciteren 
naar een positie in de industrie wordt behandeld:
•  Welke functies voor PhD’s en bedrijven zijn er in de 

industrie;
•  Wat vraagt de industrie en hoe vertaal jij je competenties 

en vaardigheden in een taal die de industrie begrijpt;
•  Hoe word jij als PhD of Postdoc gevonden door de 

industrie?
Inmiddels heeft People in Science deze training enige 
malen gegeven en tot haar grote plezier heeft dit geleid tot 
een baan voor alle cursisten die ten tijde van de training nog 
werkzoekend waren.
Naast deze training geeft het bedrijf ook workshops zoals 
“How to make a brilliant motivation letter”, of over andere 
aspecten met betrekking tot solliciteren in de industrie.

“Happy People in Science”: HR-
ondersteuning voor Startups en MKB
“In 11 jaar science recruitment heb ik ook veel met startups 
en MKB gewerkt, en daar kwam ik regelmatig dezelfde 
situaties tegen. Er wordt keihard gewerkt en in de waan 
van de dag, lukt het niet goed om nieuwe medewerkers een 
degelijk begeleidingstraject te geven. De verwachtingen 
van de medewerker en de leidinggevende komen niet meer 
overeen en na 1 jaar wordt het contract niet verlengd. Dat is 
zó zonde van ieders inspanningen” aldus Lisette Spoelder, 
eigenaar en founder van People in Science. De recruiter 
heeft door haar vele gesprekken met professionals een goed 
beeld gekregen hoe deze “gap” kan worden voorkomen. Met 
de HR-oplossingen, begeleiding en ondersteuning (Project 
“Happy People in Science”) kan dit probleem worden 
voorkomen. Lisette Spoelder: “Een eenvoudige, constructieve 
en economische oplossing die in elk budget past, omdat 
het custom-made wordt aangeboden. Hierdoor wordt het 
fundament bij startende professionals binnen een bedrijf 
zo stevig gelegd, dat zij in korte tijd zeer rendabel voor het 

Winnaar van de Healthcare Hackathon die 7 en 8 april in 
B.Amsterdam werd georganiseerd is ReCognize: een digitale 
geheugensteun voor beginstadia van dementie. Door een 
combinatie van artificiële intelligentie, gezichtsherkenning 
en de techniek van de holografische lens kan ReCognize 
helpen grip te houden op de directe leefomgeving. Het team 
van ReCognize gaat het concept de komende acht weken 
doorontwikkelen. 

De hackathon was een initiatief van Amgen, biotechnolo-
gisch bedrijf, in samenwerking met BeMyApp. Binnen 24 
uur bedachten en ontwikkelden ICT- en zorgprofessionals 
nieuwe oplossingen binnen de drie thema’s: zorgpad optima-

Winnaar Hackathon: ReCognize Digitale Geheugensteun Voor Beginstadia Dementie

lisatie, augmented reality en de inzet van e-health. De resul-
taten zijn op zaterdagmiddag gepresenteerd aan de jury, die 
verrast werd met negen opvallend goede ideeën, waaronder 
een digitale stress-managementhulp voor zorgprofessionals; 
een beslistool die onnodige controlebezoeken elimineert; een 
digitale zuster die de patiënt bijstaat in de wachtkamer en 
een slimme drinkbeker die dehydratie voorkomt. De jury was 
enthousiast over de herkenbaarheid van de achterliggende 
problemen en de praktische toepasbaarheid. 

“De hackathon is een energieke, effectieve methode om 
onder tijdsdruk resultaat te boeken en daarbij ook plezier 
te hebben”, zegt jurylid Jannie van den Broek, value team 
lead van Amgen. “Het is een mooie gelegenheid om te leren 
van trends, zoals open source en big data. Amgen maakt dit 
mogelijk, omdat we dit een unieke manier vinden om de 
zorg sneller vooruit te helpen. Het value team bij Amgen is 
twee jaar geleden opgezet met het idee om meerwaarde te 
genereren voor én met de sector. Daar past een hackathon uit-
stekend in. Het is fantastisch om te zien wat er via co-creatie 
kan ontstaan.”

bedrijf worden. In deze tijd waarin professionals scholing en 
persoonlijke ontwikkeling het belangrijkste aspect van een 
baan vinden, ben je als startup en MKB concurrerend met 
corporate organisaties.”

Flexibel en persoonlijk
Elk zichzelf respecterend werving & selectiebureau zegt 
flexibel en persoonlijk te werken. Hoe zit dat bij People in 
Science? 
Lisette en Geertje in koor: “wij doen dat echt!”. 

Wat maakt jullie dan zo flexibel en persoonlijk? 
Lisette: “Onze visie is dat wij de leukste baan van de wereld 
hebben en dit ook gunnen aan de professionals die wij 
bemiddelen. Wij bemiddelen alleen professionals die we 
persoonlijk hebben gesproken; het CV zit meestal wel goed, 
maar de match is pas geslaagd als er ook een match is op 
persoonlijk vlak”. Geertje: “De cultuur van het bedrijf moet 
passen bij de persoonlijkheid van de professional. Daarom 
vinden we het erg belangrijk dat we het bedrijf goed kennen 
en we de “hiring manager” ook gesproken hebben, zodat we 
precies weten hoe de atmosfeer is waar de nieuwe medewerker 
terecht komt. Dit is van belang voor zowel de medewerker als 
voor de klant. Beide partijen profiteren hierdoor optimaal van 
onze inhoudelijke kennis en expertise van de arbeidsmarkt en 
doelgroep.”

En waar bestaat jullie flexibiliteit uit? 
Lisette: “100% van de aandelen van People in Science is in 
mijn bezit, wij kunnen dus echt maatwerkoplossingen leveren 
voor elk bedrijf. Van specifieke betalingsregelingen met start-
ups tot bijvoorbeeld afspraken met internationale bedrijven 
die ineens veel nieuwe medewerkers nodig hebben.”

Verder nog iets leuks te melden?
“Ja,” zegt Lisette glunderend, “Ik ben zo blij met een leuke 
match; een professional die door ziekte lang was uitgeschakeld 
heb ik weer kunnen helpen aan een nieuwe baan, in een 
omgeving waar hij het geweldig naar zijn zin heeft en de 
werkgever is ook erg blij met hem. Daar word ik zó gelukkig 
van!’

ReCognize
Het winnende idee is een tool voor Alzheimer patiënten om 
met augmented reality langere tijd hun naasten te blijven 
herkennen en hun spullen terug te vinden. Er wordt gebruik 
gemaakt van de hololens die een laag legt tussen de werkelijke 
wereld en de wereld van de patiënt.

De jury beoordeelde dit idee als winnaar, omdat het meerdere 
innovatieve technieken zoals gezichtsherkenning, Internet of 
Things en beacons met elkaar combineert tot een elegante 
oplossing voor de pijnlijke problemen waar Alzheimer 
patiënten en hun omgeving mee kampen. Door de vergrijzing 
ook nog eens een probleem waarvan de omvang alleen maar 
toe zal nemen.

Meer informatie is te vinden op: 
http://hackinghealthcare.amgen.nl./
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Van achter naar voren denken is  
cruciaal
Bij vragen over de ontwikkeling van een nieuw product den-
ken wij samen met de sponsor van achter naar voren. Het is 
onzes inziens cruciaal om het productieproces voor het uitvoe-
ren van vroege klinische studies af te stemmen op het uiteinde-
lijke commerciële productieproces. Harm Niederländer (Pro-
ject Manager, Batavia Biosciences) vertelt: “Als je significante 
wijzigingen moet doorvoeren aan het productieproces, nadat 
je in de kliniek bent geweest voor het testen van veiligheid 
en efficiëntie van het product dan loop je een groot risico dat 
je alle klinische studies moet herhalen”. Daarom pleit Harm 
ervoor om zoveel mogelijk de keuze van apparatuur, materia-
len (inclusief biologische), en processen voor Fase-I klinische 
studies af te stemmen op het gewenste commerciële proces. 

Het snelste proces van concept idee naar commercieel product

Batavia Biosciences groeit met 43% “com-

pound annual growth rate” (CAGR) sinds 

de oprichting in 2010. De hoeveelheid 

werknemers is in die tijd gestegen van 5 

naar 100 en het bedrijf is constant bezig 

met het uitbreiden van haar infrastructuur, 

zowel in Nederland (Leiden) als in Amerika 

(Boston). Het succes dankt de organisatie 

onder andere aan haar enorme kennis 

als het gaat over succes bepalende fac-

toren in de ontwikkeling van nieuwe biop-

harmaceutische producten. Of het nu an-

tistoffen, recombinant eiwitten, vaccines of 

virale vectoren betreft, zowel de R&D als de 

commerciële afdeling van Batavia Biosci-

ences weten waar de uitdagingen liggen 

en dragen praktische oplossingen aan.

Hiertoe moet uiteraard wel eerst het 
commerciële productieproces in kaart 
worden gebracht.

Daarom begint Batavia Biosciences 
vaak met haar sponsor om eerst zake-
lijke aspecten rond het product in kaart 
te brengen. Denk bijvoorbeeld aan (I) 
de grootte van de patiëntenpopulatie 
in het jaar van productlancering, (II) 
jaarlijks gebruik per patient, (III) de 
beoogde dosis van het medicijn, (IV) 
verpakking, (V) toedieningsvorm en 
(VI) distributiekanalen. Dergelijke 
parameters zijn cruciaal om te bepalen 
wat de grootte van de uiteindelijke commerciële productie-
schaal zal zijn. Met deze informatie en rekening houdend met 
een bepaalde marktpenetratie snelheid, recovery van product 
na productie en zuivering en zogenaamde “retains”, kan wor-
den berekend wat het jaarlijkse productvolume moet zijn.
Als je eenmaal weet wat het productvolume per jaar dient te 
zijn kan vervolgens worden berekend hoe het productieproces 
kan worden opgezet. Chis Yallop (CSO, Batavia Biosciences) 
vertelt: “Denk bijvoorbeeld aan de keuze tussen eenmalig een 
10.000 liter bioreactor run versus 10 maal een run van 1.000 
liter. Dergelijke keuzes hebben grote gevolgen op kosten en 
risico en dienen aldus zorgvuldig overwogen te worden”. Ver-
der vertelt Chris dat er, bij de keuze van een proces, in detail 
gekeken moet worden naar de kosten van grondstoffen en to-
tale productiekosten om te berekenen welke marges haalbaar 
zijn (belangrijk voor investeerders) versus de commerciële 
prijs van het medicijn dat rederlijkwijs gevraagd kan worden. 
“Helaas”, zegt Vincent Franssen (Commercial Director, Bata-
via Biosciences), “komt het regelmatig voor dat, bij een der-
gelijke analyse, wij er samen met de sponsor achterkomen dat 
het proces aan de voorkant anders moet worden ingericht om 
het hele traject te kunnen garanderen”. Vincent doelt hier op 
ervaringen uit het verleden waar bijvoorbeeld de commerciële 
prijs te hoog opliep, waardoor het competitieve aspect van het 
medicijn verloren ging of de ‘return on investment’ te laag 
was voor de aandeelhouders. Naast het vermogen van Bata-
via Biosciences om van achter naar voren te denken, acht de 
organisatie het ook essentieel om vanaf het prille begin kri-
tisch te kijken naar een productieproces vanuit het oogpunt 
van kwaliteit.

Kwaliteit is zwart of wit... nooit grijs!
Wet- en regelgeving omtrent medicijnproductie is erg streng. 
De grondstoffen moeten bijvoorbeeld aan strikte eisen vol-
doen. Ze moeten van farmaceutische kwaliteit zijn, mogen 
geen dierlijke componenten bevatten en moeten breed be-
schikbaar en rendabel zijn. Het biologische materiaal dat ge-
bruikt wordt bij de productie moet volledig gekarakteriseerd 
zijn. Dit houdt bijvoorbeeld in dat DNA aantoonbaar schoon 
moet zijn en volledig gesequenced. Ook cellijnen die gebruikt 
worden voor de productie moeten volledig gekarakteriseerd 
zijn. 

“In de praktijk zien wij helaas regelmatig voorbeelden van 
processen die helemaal opnieuw ontwikkeld moeten worden”, 
zegt Jolanda van Vliet (QP, Batavia Biosciences), “omdat zij 
niet binnen de grenzen van de regelgeving vallen of slecht re-
produceerbaar zijn”. Zo zag zij eerder dat een veelbeloven-
de nieuwe vector voor gentherapie geproduceerd werd op 
een bonafide kankercellijn, een veel te groot risico voor de 
veiligheid van de patiënt. Een ander voorbeeld was een pro-
ductieproces voor een baanbrekend nieuw medicijn tegen een 
ernstige terminale ziekte, dat 36 verschillende zuiveringsstap-
pen bevatte. Naast het feit dat een proces met zoveel zuive-
ringsstappen veel te complex is, bleek de recovery minder 
dan 10%. Het gevolg is dat de marges te laag waren om het 
betaalbaar te houden. In beide gevallen was Batavia Bioscien-
ces echter in staat om goede alternatieven te bieden, zodat de 
nieuwe medicijnen uiteindelijk toch in de patiënt getest kon-
den worden.

Menzo Havenga (CEO, Batavia Biosciences) sluit af: “Om 
succesvol een nieuw biologisch medicijn op de markt te 
brengen dien je direct rekening te houden met de vereisten 
waaraan een commercieel product moet voldoen, zowel vanuit 
financieel als regulatoir oogpunt. En...vergis je niet; ook bij 
een setup waarbij een co-development deal of productsales in 
het vooruitzicht ligt, zullen mogelijk geïnteresseerde partners 
altijd verder kijken dan de data uit een Fase-I klinische studie. 
Daarom denken wij bij Batavia Biosciences altijd vanuit de 
backend”.

Batavia Biosciences bereiken
Wilt u meer weten over de diensten van Batavia Biosciences? 
Bezoek onze website www.bataviabiosciences.com.
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Op bedrijventerrein Bijsterhuizen in Wi-

jchen zijn de eerste van 500 palen in de 

grond geheid, die de fundering vormen 

van een nieuw magazijn voor de Life Sci-

ences & Healthcare Campus van DHL 

Supply Chain. Dit onder het toeziend oog 

van vertegenwoordigers van Beckman 

Coulter, dat hier als een van de eerste 

klanten zijn Europees distributiecentrum 

zal onderbrengen. De uitbreiding beslaat 

21.500 m2 en biedt in de eerste fase werk-

gelegenheid aan minimaal 60 mensen en 

wordt eind dit jaar in gebruik genomen. 

Eerste paal en eerste klant voor  
DHL Life Sciences & Healthcare Campus in Wijchen

Beckman Coulter eerste klant
Beckman Coulter is een wereldwijd bedrijf dat materialen 
produceert voor biomedische laboratoria en wetenschappelijk 
onderzoek. In de nieuwe DHL-locatie wordt gewerkt met ver-
schillende temperatuurzones (-20 ºC, 2-8 ºC, 15-25 ºC) en een 
gesloten koelketen, wat de opslag van uiteenlopende medische 
materialen mogelijk maakt. 

DHL – Het logistieke bedrijf voor de 
hele wereld
DHL is wereldwijd het toonaangevende merk in logistiek. De 
divisies van DHL bieden klanten expertise in nationale en in-
ternationale expres- en pakketzendingen, e-commercedien-

sten, lucht- en zeevracht, transport via de weg en het spoor en 
industrieel supply chain management. Het wereldwijde net-
werk omspant meer dan 220 landen met 350.000 medewerkers 
en verbindt mensen en bedrijven op een veilige en betrouwba-
re manier, wat handelsstromen ten goede komt. Met specifieke 
oplossingen voor groeimarkten en industrieën zoals e-com-
merce, technologie, life science en gezondheidszorg, energie, 

automotive en retail; met maatschappelijke verantwoordelijk-
heid en een ongeëvenaarde aanwezigheid in opkomende 
markten, is DHL overduidelijk gepositioneerd als ‘het logis-
tieke bedrijf voor de hele wereld’. 

DHL maakt deel uit van Deutsche Post DHL Group. De groep 
boekte in 2016 een omzet van meer dan 57 miljard euro.

V.l.n.r. Peter Korte (General manager DHL Campus), Luc Dufour (Beckman Coulter), Fred Westdijk (Vice President Life Sciences & Healthcare 

DHL Supply Chain Benelux)

Het Nederlands/Belgische biotechnologiebedrijf 
Pluriomics heeft € 2,5 miljoen opgehaald in een nieuwe 
investeringsronde. Het bedrijf, een spin-off van het LUMC, 
bouwt in Leiden aan oplossingen voor medicijnonderzoek 
en -ontwikkeling op basis haar Pluricyte® best-in-class 
iPSC derived menselijke hartspiercellen. Pluriomics wil 
de efficiëntie van de farmaceutische industrie verbeteren 
door ontwikkelingstrajecten voor nieuwe medicijnen 
te verkorten, kosten te verlagen en de kans op succes te 
vergroten. Pluriomics is gevestigd op het Leiden BioScience 
Park en heeft in België een productiefaciliteit.

Pluriomics haalt € 2,5 mln. op voor versnelling internationale groei en ontwikkeling next gen producten.

Pluriomics haalt € 2.5 miljoen investering op voor 
versnelling van internationale groei en van de ontwikkeling 
van volgende generatie producten. 
In de huidige investeringsronde participeren twee Belgische 
investeerders, SFPI-FPIM (Federale Participatie- en 
Investeringsmaatschappij) en SambrInvest. Het bedrag zal 
worden aangewend om de al veelbelovende internationale 
groei van Pluriomics te versnellen en om een nieuwe 
generatie harttoxiciteitstests te ontwikkelen. Daarnaast zal 
het huidige portfolio van producten voor cardiovasculaire 
medicijnontwikkeling en high-throughput screening worden 
uitgebreid.

Pluromics ontving in 2014 een investering 
van onder meer Vesalius BioCapital en 
InnovationQuarter. Het bedrijf is wereldwijd 
toonaangevend expert in menselijke 
cardiovasculaire stamcel techniek, 
ziektemodellering en op cellen gebaseerde 
analyses. De gepatenteerde Pluricyte® 
hartspiercellen zijn volledig functionele 
menselijke cardiomyocyten die door middel 
van moderne stamceltechnologie zijn afgeleid 
van volwassen cellen. Pluricytes hebben 
unieke elektrofysiologische eigenschappen, 
wat deze hartspiercellen bijzonder geschikt 

maakt voor experimentatie op basis van contractie, biochemie 
en elektrofysiologie. Gebruik van deze techniek stelt 
farmaceuten in staat om screening op medicijnveiligheid en 
-effectiviteit te verbeteren. 
In juli 2016 haalde Pluriomics al € 3,2 miljoen financiering op 
bij de Europese Commissie vanuit de prestigieuze EU MKB 
Instrumentregeling van Horizon 2020. Samen met de nieuwe 
investering van € 2,5 miljoen wordt Pluriomics hierdoor 
in staat gesteld om haar ontwikkelingen en programma’s in 
cardiovasculair onderzoek en ontwikkeling te versnellen.

Stefan Braam, CEO van Pluriomics B.V is verheugd met 
de investering. 
Bij Pluriomics is grote vooruitgang geboekt in onze 
productiecapaciteit, onze medicijnveiligheid -en effectiviteit 
screeningsproducten en in onze dienstverlening. Ik ben 
verheugd met de verdere ondersteuning door SambrInvest en 
andere bestaande investeerders en ik ben blij SFPI-FPIM als 
nieuwe investeerder te verwelkomen.

François Fontaine, CEO van SFPI-FPIM: ”Pluriomics heeft in 
de afgelopen twee jaar enorme en veelbelovende voortgang 
geboekt. We zijn verheugd ons te kunnen aansluiten bij het 
sterke syndicaat van bestaande investeerders en wij zijn 
overtuigd van de toegevoegde waarde die Pluriomics de 
komende jaren zal leveren
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Na vier jaar zijn de disposable flowmeters van Eqflow volledig  gevalideerd voor gebruik in de 

biotechnologie en life sciences. Vooruitlopend daarop hadden deze flowmeters voor eenmalig 

gebruik wereldwijd al flink terrein veroverd. Nu ze officieel zijn goedgekeurd, levert het bedrijf 

inmiddels ook rechtstreeks aan grote medische spelers in de markt. Enkele namen zijn Pall Life 

Science en Glaxo Smith Kline. Met binnenkort een nieuw extraatje. Een label dat gescand kan 

worden en  waarop de kalibratiegegevens staan.

Disposable flowmeters van Equflow
Met kwaliteitslabel uit eigen cleanroom

Al vanaf het moment dat hij in aanraking kwam met de dispo-
sable flowmeter wist Daniel van Beek dat hij goud in handen 
had. Als kersverse CEO startte hij vier jaar geleden met  het 
validatietraject om de flowsensor  waarmee de stroomsnelheid 
van vloeistoffen te meten is, goed in de markt te zetten. Het 
grote voordeel van het accessoire is dat het heel nauwkeurig 
werkt, eenvoudig te vervangen is en door het eenmalige ge-
bruik het risico van cross contaminatie kan voorkomen. Dat 
laatste is vooral belangrijk voor toepassingen in de biotech-
nologie en lifes sciences, maar de disposable flowmeter wordt 
ook verkocht in de auto-industrie en aan voedingsmiddelenbe-
drijven. ‘De verdeling tussen biotechnologie en life sciences 
aan de ene kant en andere industrieën is ongeveer fifty fifty. 
Eigenlijk vanaf het begin al.’

Eigen cleanroom
Vanuit zijn nieuwe kantoor in Oss vertelt Daniel van Beek 
over de reis die hij vanaf het begin heeft gemaakt.  Hij wis-
selde al twee keer van locatie, omdat de productie iedere keer 
de verwachting overtrof. Ook uit het nieuwe pand, waarin 
Equflow sinds midden 2016 huist, groeit het bedrijf alweer 
bijna uit. Belangrijk bij iedere stap die hij zet, is, volgens Van 
Beek, dat de focus moet blijven liggen op de hoge kwaliteit. 
‘Door steeds weer het accent te leggen op innovatie blijft onze 
positie als marktleider stevig. En onze klanten hoeven daar-
voor niet te betalen, want we houden de verkoopprijs heel 
interessant. Wil iemand de flowmeter toch kopiëren en goed-
koop in de markt zetten dan blijven we altijd een voorsprong 
houden, omdat we vernieuwend zijn.’ Van Beek legt uit dat ze 
inmiddels ook de kalibratie van de flowmeter in eigen hand 
hebben genomen. ‘Die gegevens komen op een bestandje in 
een 2D chip te staan. Die chip zit als label op de verpakking 
en is eenvoudig af te lezen. Het voordeel is dat de gebruiker 

de flowmeter niet eerst zelf hoeft te kalibreren en direct kan 
inzetten.’ Bij de volautomatische kallibratie volstaat het via 
een infrarood scanner de gegevens op de barcode uit te lezen. 

Aan het kalibratietraject en het verbeteren van de kwaliteit 
van de productie heeft Equflow het afgelopen jaar de nodige 
aandacht besteed. In hun eigen cleanroom verzorgen ze nu het 
hele productietraject van de single use flowmeter en kunnen 
ze daardoor nog meer het accent leggen op de hoge nauwkeu-
righeid. ‘We streefden naar een klasse 8 cleanroom, maar qua 
aanwezigheid van stofdeeltjes is het een klasse 7 geworden.’ 
De cleanroom nog verder optimaliseren is volgens de CEO 
niet zinvol, want aan de flowmeter worden beperkte eisen 
gesteld. ‘Deze wordt nu vooral gebruikt in bioreactoren, fil-
tersystemen en TFF-systemen. Bij met name leveranciers die 
grondstoffen aanleveren voor bijvoorbeeld medicijnen.’

Breed assortiment
In de cleanroom in Oss verpakken enkele medewerkers de 
meest verkochte flowmeter van Equflow. Op een bord aan de 
wand hangen de orders. De meest bestelde disposable variant 
bestaat uit een kunststof tube die heel eenvoudig in een houder 
geklikt kan worden. ‘Daarvoor is er maar één manier. Dus er 
kan niets misgaan.’  Andere exemplaren uit het assortiment 
zijn teflon en roestvrijstalen flowmeters die extra bestand zijn 
tegen chemische stoffen. Met beide soorten zijn vloeistofstro-
men te meten van ongeveer 30 ml tot 40 liter per minuut. ‘Om-
dat er daarnaast veel vraag was naar een flowmeter met een 
hogere capaciteit hebben we sinds kort ook een exemplaar dat 
maar liefst 120 liter per minuut kan meten. Deze hebben we 
officieel geïntroduceerd tijdens een evenement voor ‘single 
use biotech solution.’ In München. Ook was Equflow begin 
2017 aanwezig op de biotechbeurs ‘Interphex’ in New York. 
‘Het was de eerste keer dat we daar aanwezig waren en er was 
enorm veel interesse voor onze producten.’

Met een jaarlijkse groei van dertig procent is het logisch dat de 
focus bij het Brabantse bedrijf nu ligt op uitbreiding. Equflow 
is dan ook op zoek naar een inter-
nationale salesmanager om de we-
reldwijde interesse in betere banen 
te leiden. ‘Om die groei te blijven 
vasthouden, moeten we investeren 
in mensen. We werken al wel met 
een netwerk van agenten, maar 
dit willen we stimuleren en uit-
breiden. Ook verkopen we steeds 
vaker rechtstreeks aan bedrijven.’ 
Kijkend naar de cijfers is de Ne-

Nauwkeurigheid van één 
procent
Nu de validatie van de disposable flowmeter rond 
is, heeft Equflow contacten gelegd met partners in 
de Amerikaanse markt en doet het bedrijf veelal 
rechtstreeks zaken met grotere bedrijven. ‘We 
hebben net twee audits achter de rug die succesvol 
zijn verlopen en verwachten dat in de toekomst 
meerdere grotere klanten bij ons in de cleanroom het 
productieproces komen beoordelen. Daarom is het 
belangrijk de focus te blijven leggen op kwaliteit en 
nauwkeurigheid. Voor wat betreft dat eerste kunnen we 
niet veel meer veranderen en ook de nauwkeurigheid 
is beter dan één procent. En dat terwijl er vraag is naar 
een nauwkeurigheid van drie procent en in de markt 
vijf procent regulier is.’ Kijk voor meer informatie op 
www.equflow.com . 

Directeur Daniel van Beek voor het pand in Oss waarin Equflow nu 

zelf de orders verwerkt van de disposable flowmeters die ze wereld-

wijd verkopen. 

Onder de microscoop beoordeelt één van de cleanroommedewerkers 

of een flowmeter aan de beoogde kwaliteitseisen voldoet.

In de eigen cleanroom van Equflow 

krijgen de flowmeters een label waar-

op ook de kalibratiegegevens staan, 

zodat de flowmeters direct gebruikt 

kunnen worden.

derlandse biotech- life sciences markt goed voor één derde 
van de omzet. ‘Het merendeel van de orders komt uit het bui-
tenland en de verwachting is dat die markt de komende jaren 
flink zal groeien. Vooral ook omdat we met nieuwe producten 
blijven komen.’ Een goed voorbeeld is de Pompspeed control-
ler. Een peristaltisch pompsysteem dat is aan te sluiten op een 
flowmeter en die de vloeistofstroom bijstuurt wanneer dit no-
dig is. Dit kan doordat de pomp rechtstreeks controller en  de 
flowmeter communiceert. Volgens Van Beek ook een product 
dat is ontstaan vanuit een vraag uit de markt. ‘We zijn als klein 
bedrijf heel slagvaardig en ook in staat op speciaal verzoek 
kleine aanpassingen aan al bestaande producten te maken.’
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Toen Michel Keijzer samen met zijn compagnon Jordy van 
Hoesen, samen richtten ze in 2009 Scala Scientific op, de kans 
kreeg in 2014 de exclusieve Europese distributeur te worden 
van de vriezers van ilShin Biobase, aarzelden ze niet. Op dat 
moment waren de twee mannen van Scala Scientific al vele 
jaren bekend in de laboratoriumwereld. Het bedrijf verzorgt 
al sinds 2009 de installatie en het preventieve onderhoud van 
met name koelkasten en vriezers. De unieke -80ºC vriezers 
van ilShin Biobase waren een welkome aanvulling op hun 
assortiment. ‘Bijzonder is dat deze vriezers door een redundant 
koelsysteem een continue temperatuur van -80ºC garanderen, 
zelfs indien een compressor defect raakt of een koelsysteem 
lekkage vertoon. Dit in tegenstelling tot andere merken 
waarvan de temperatuur stijgt naar -60ºC of zelfs warmer. Dit 
is funest voor de waardevolle en soms onvervangbare samples 
van onze klanten.’

Twee vriezers in één
Omdat hij regelmatig bestellingen ontving voor de levering 
van twee -80ºC vriezers waarbij de ene dienstdeed als back-up 
voor de andere vriezer, wist de commercieel directeur, dat er 
bij veel laboratoria vraag zou zijn naar een vriezer met een 
redundant koelsysteem waarbij de temperatuur ten alle tijden 
stabiel blijft op -80ºC. ‘Het komt vaker voor dat bedrijven 
twee vriezers inzetten voor bijvoorbeeld de opslag van 
DNA-materiaal, patiëntmateriaal of nog niet uit ontwikkelde 
materialen door dit te verdelen over beide vriezers. Het 
voordeel van één vriezer die continu op temperatuur blijft, is 
dat de investering, energiekosten en onderhoudskosten lager 
zijn, deze minder ruimte in beslag neemt en dat het risico van 
opwarming van het materiaal tot een minimum beperkt is.’

Assemblage
Maar veruit de grootste markt voor Scala Scientific zijn de 
koelkasten en vriezers voor opslag tot -20ºC. ‘Sinds het 
voorjaar van 2015 bieden wij door onszelf ontwikkelde 
laboratorium koel- en vrieskasten waarvan de kasten in Italië 
worden geproduceerd en die wij zelf in ons eigen magazijn 
assembleren, testen en vervolgens onder de naam Slimline 
verkopen. De grote voordelen van deze werkwijze voor de 
klant zijn een snelle levering van veel verschillende modellen 
en een goede controle op de kwaliteit.’ Koelkasten en vriezers 
die bovendien zijn uitgerust met een mono-block koelsysteem 
waarbij alle technische onderdelen op één plek zit bovenop de 
koelkast zijn opgebouwd. ‘Kunnen wij een eventueel defect 
niet direct op locatie repareren dan volstaat het simpelweg om 
vier schroefjes los te draaien en er een nieuwe mono-block 
plaat op te schroeven. De down-time van de Slimline koel- en 
vrieskasten is dan ook zeer kort en reparatie is altijd dezelfde 
dag uitgevoerd.’ 

Koelkasten en vriezers die Scala Scientific ook buiten 
Nederland levert via distributeurs in bijvoorbeeld Zwitserland, 
Engeland en Italië. Terwijl een medewerker in het magazijn 
een optionele glasdeur in één van de modellen hangt, toont 
Keijzer dat op de schappen alle onderdelen voor assemblage 
klaar liggen. ‘Het is prettig de productie op deze manier in 
eigen hand te hebben, omdat we het belangrijk vinden mee te 
denken met de klant. Wij krijgen veel vragen over specifieke 
producten en kunnen daardoor heel flexibel op de wisselende 
behoeftes binnen de laboratoriummarkt inspelen.’

Ebola
Omdat Scala Scientific al vele jaren levert aan laboratoria, 
komt het ook regelmatig voor dat hen wordt gevraagd mee 
te werken aan speciale projecten. ‘Zo ontwikkelden we 
samen met de fabrikant in opdracht van MSD bijvoorbeeld 
een glovebox/isolator. Zij zochten een oplossing voor het 
werken met API’s (Actieve Farmaceutische Ingrediënten) 
waarbij het actieve exposure level niet hoger dan 10 nanogram 
per kubieke meter mocht zijn. Wij ontwikkelden een glove 
box/isolator die een operator exposure level garandeerde 
van maximaal 1 nanogram per kubieke meter. Het is nu de 
standaard wereldwijd voor Merck afdelingen waar met API’s 
wordt gewerkt.’

Ook werkte Scala Scientific mee aan het de inrichting van 
drie mobiele laboratoria die in opdracht van de Nederlandse 
overheid naar West Afrika werden verscheept. ‘Een bijzonder 
project, omdat die binnen twee weken gereed moesten zijn 
in verband met de urgentie tot snel handelen om het virus 
zo snel mogelijk te bestrijden. Wij leverden daarvoor onder 
andere de isolatoren zodat de Nederlandse onderzoekers 
veilig bloedmonsters konden testen op de aanwezigheid van 
het Ebolavirus.’

Scala Scientific
Marktomzet laboratoriumapparatuur vergroten met korte lijnen

Scala Scientific
Het team van Scala heeft samen meer dan vijftig jaar 
ervaring met de verkoop, onderhoud en reparatie van 
laboratoriumapparatuur en levert apparatuur voor 
sample opslag, sample bewerking en sample veiligheid 
in het laboratorium. Daaronder koelkasten en vriezers, 
isolatoren, incubatoren, ovens, klimaatkasten, 
centrifuges, waterbaden en glove-boxen. Daarnaast 
heeft het bedrijf een 24-uurs service en verzorgt het 
ook preventief onderhoud. Kijk voor meer informatie 
op www.scala-scientific.nl.

Externe opslag
Het nieuwste project van Scala Scientific betreft het 
verzorgen van de externe opslag van samples. Inmiddels 
heeft zusterbedrijf Cryo Reliance een bedrijfsruimte 
beschikbaar op het Leiden Bio-science park, ingericht 
met -80ºC vriezers, koelkasten en stikstof opslagvaten. 
Op deze beveiligde locatie kunnen klanten samples 
opslaan op de gewenste temperatuur. Dit is vooral een 
oplossing voor (farmaceutische en biotech-) bedrijven 
die hun samples extern willen opslaan in verband 
met regelgeving, Cryo Reliance heeft een GDP 
vergunning voor opslag en transport van medicijnen, 
en risicospreiding. Ondanks dat Cryo Reliance pas 
recent is opgericht is er een grote toestroom van 
klanten voor deze dienst. De verwachting is dan ook 
dat Scala Scientific ook ruimtes voor externe opslag op 
andere scienceparken in Nederland zal gaan inrichten.

Ze exporteren hun vriezers, die zelfs bij een temperatuur van -80ºC constant koelen, in geheel 

Europa. Ook ontwikkelden ze samen met Merck een glove-box waarbij het ‘operator exposure 

level’ niet hoger dan 1 nanogram per kubieke meter is. Beide leveren ze vanuit hun eigen 

magazijn waar ze de meeste koelkasten en vriezers uit hun assortiment zelf assembleren. 

Allemaal mogelijk volgens Michel Keijzer, commercieel directeur, omdat de kennis van de 

medewerkers op een hoog niveau ligt en de organisatie zo is ingericht dat de lijnen bij Scala 

Scientific kort zijn.
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De sterke positie die Eppendorf heeft als 

producent van apparatuur, gebruiksartikelen 

en services voor laboratoria wereldwijd is er, 

volgens Bas Poirters, managing director van 

Eppendorf Nederland B.V. en Eppendorf 

Belgium N.V.- S.A., één om te koesteren. 

Vijfennegentig procent van de laboratorium-

medewerkers is bekend met de naam, 

daarnaast staat het bedrijf in de top drie als 

dezelfde mensen een bekend merk moeten 

noemen.

Belangrijk volgens de directeur, die al zeventien jaar werkzaam 
is bij Eppendorf, is de positie als één van de marktleiders 
in ‘life science’ te blijven behouden. Daarom blijven wij 
innoveren. Wij verkopen nagenoeg alleen producten die we 
zelf ontwikkelen en leveren zaken die complementair zijn. 
Nog belangrijker is misschien wel dat wij ons opstellen als een 
‘expert partner’ door vanuit onze eigen kennis onze klanten te 
benaderen. Een goed voorbeeld is dat al onze medewerkers 
in de buitendienst een achtergrond hebben in de life sciences.

Premium
Eppendorf is in 1945 opgericht in Hamburg en heeft inmiddels 
27 vestigingen wereldwijd. De vestiging in Nederland is in 
2007 verkregen door de overname van New Brunswick 
Scientific, een producent van ultra lage temperatuur vriezers, 
schudders en (CO2) incubatoren. ‘Het is nog steeds één 
van onze belangrijkere productgroepen in de Benelux,’ 
verduidelijkt Poirters. Maar Eppendorf biedt veel meer dan 
dat, want het assortiment van dit bedrijf is grofweg te verdelen 
in de gebieden liquid,- sample- en cellhandling en daar horen 
pipetten, dispensers, centrifuges, mixers, spectrometers, PCR 
apparatuur, fermentoren, bioreactoren en apparatuur voor 
celmanipulatie bij. Naast apparatuur ontwikkelt en produceert 
Eppendorf consumables zoals, pipet tips, safe lock tubes, 
microtiter-, PCR platen, single-use bioreactoren en cell culture 
consumables. Allemaal producten die zijn ontworpen met als 
belangrijkste doel het leveren van de beste oplossing voor het 
werken met kostbare samples. 

Wanneer Poirters moet uitleggen op welke manier Eppendorf 
een dergelijk toonaangevende positie in het laboratorium heeft 
verworven, komt hij al snel bij de kernwaarden van het bedrijf 
uit. Deze zijn premium, betrouwbaarheid en het bieden van 

een compleet assortiment. ‘Alles wat wij leveren, produceren 
we zelf en het is voor ons belangrijk vanuit ons eigen product 
de klant te helpen. Door kennis in te brengen over het gebruik 
en niet vanuit een standaard te denken. Er gaat veel energie en 
commitment zitten in onze totaal service. Deze is klantgericht 
en houdt niet op bij de levering. Wat heeft de klant nodig om 
met het product te werken? Hoe kunnen wij daarbij helpen? 
Direct en in een later stadium door eventueel de apparatuur te 
verbeteren. Klanten zijn immers ons belangrijkste klankbord.’

Duurzaamheid
Bouwen aan relaties is belangrijk voor Eppendorf, stelt 
Poirters. Met klanten, maar ook met medewerkers. Dat begon al 
met de start vanuit Hamburg waar het hoofdkantoor gevestigd 
is. ‘Het leveren aan de gezondheidszorg (ziekenhuis) om 
zodoende de leefomstandigheden van patiënten te verbeteren. 
Nu nog steeds streven we ernaar dat klanten er trots op zijn 
dat ze met onze apparatuur werken, dat ze geen stress ervaren 
tijdens het gebruik en blij zijn met het product. Daarnaast is 
het voor ons ook belangrijk dat onze medewerkers zich prettig 
voelen. Dat ze datzelfde gevoel uitdragen naar relaties. We 
hebben veel mogelijkheden voor parttime werk, stellen fruit 
en crosstrainers beschikbaar en besteden veel aandacht aan 
duurzame inzetbaarheid.’ 

Dat deze methode werkt, blijkt wel uit de cijfers. De afgelopen 
jaren zijn de verkoopcijfers voor alle producten gestegen. 
‘Gedeeltelijk is dat natuurlijk te danken aan het grote aantal 
startups. Negen van de tien keer kiezen deze voor producten 
van Eppendorf, omdat ze daar al ervaring mee hebben. Maar 
niet alle groei is enkel en alleen aan de groei in de markt te 
wijten. Ons marktaandeel stijgt de laatste jaren exponentieel.’ 
Belangrijk voor het verkrijgen van de stevige positie die 
Eppendorf heeft, is volgens Poirters ook dat Eppendorf snel 
levert en overal lokaal aanwezig is.

Korte lijnen
Als één van de vrouwen in een managementpositie bij 
Eppendorf Nederland B.V. is Nevanda van den Broek 
verantwoordelijk voor sales en marketing. ‘Net als iedereen 
bij Eppendorf heb ik een achtergrond in de life sciences.’ Ze 
voelt zich thuis in een organisatie waar er voor haar ruimte 
is zichzelf te ontplooien. ‘De lijnen met het hoofdkantoor 
zijn kort en alle managers krijgen dezelfde begeleiding, 
waardoor zij mede daardoor hun team op gelijkwaardige 
manier kunnen aansturen. Mede daardoor is de filosofie en 
strategie van Eppendorf wereldwijd hetzelfde. Het bedrijf is 
heel transparant en iedereen werkt vanuit zijn of haar eigen 
competentie.’

Nevanda van de Broek en Bas Poirters voor het pand van Eppendorf in Nederland. ‘Wij stellen ons op als ‘expert partner.’

Eppendorf
Brand awareness in 95% van alle laboratoria

Eppendorf in het kort
Eppendorf is in 1945 opgericht in Hamburg en 
heeft 27 vestigingen waar in totaal drieduizend 
mensen werken. Het bedrijf ontwikkelt, produceert 
en levert apparatuur, verbruiksartikelen en services 
voor laboratoria wereldwijd. De producten worden 
vooral gebruikt in academische en commerciële 
onderzoekslaboratoria, zoals bij bedrijven in de 
farmaceutische industrie en de biotechnologie, maar 
ook in de chemische en voedingsmiddelenindustrie. 
Andere belangrijke segmenten zijn de klinische 
en analyselaboratoria, forensisch laboratoria en de 
industriële laboratoria waar de producten worden 
gebruikt voor het uitvoeren van onder andere 
procesanalyse, productie en kwaliteitsborging. Kijk 
voor meer informatie op www.eppendorf.nl.

Prijzen
Om ook anderen te stimuleren het beste uit zichzelf 
te halen, keert Eppendorf jaarlijks belangrijke 
wetenschappelijke prijzen uit. Eén daarvan is de 
Eppendorf Award for Young European Investigators. 
Een bedrag van € 20.000,- dat vorig jaar nog is 
gewonnen door de Belgische onderzoeker Adrian 
Liston. De andere prijs is de Eppendorf Science Prize 
for Neurobiology. Dit bedrag van $ 25.000 is in 2016 
gewonnen door Gilad Evrony die onderzoek heeft 
gedaan naar neuronen in hersenen.
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De Biotechnologiesector had vorig jaar één van de slecht-
ste beursjaren in tijden. De crash van begin 2016 is nog 
steeds niet weggewerkt. Het eerste kwartaal van 2017 is 
echter goed begonnen. De Nasdaq Biotechnology Index is 
in het eerste kwartaal met 11% gestegen en stond begin 
maart zelfs 14% in de plus. Dat was beduidend beter dan 
de brede S&P500, die in het eerste kwartaal met 6% steeg.

De Nasdaq Biotechnology Index bestaat uit een breed gezel-
schap van grote bedrijven als Amgen en Gilead die tientallen 

Realisme terug in waarderingen Biotechsector

WHERE ARE THE 
CREATIVE RECRUIT-
MENT OPTIONS?

miljarden waard zijn en een zeer groot aantal kleinere bedrij-
ven. Het zijn vooral de wat kleinere Biotechbedrijven geweest 
die in de afgelopen tijd de kar hebben getrokken. Klein is in de 
Verenigde Staten wel wat anders dan wij in Nederland gewend 
zijn. Het gaat hier om bedrijven met een waarde van $5 tot $25 
miljard. 

Kijken we naar de waarderingen, dan zijn de torenhoge ver-
wachtingen van eind 2015, begin 2016 aanzienlijk getemperd. 
Op de top van de markt lagen de koersdoelen gemiddeld op 

het dubbele van de toen geldende koersen. Inmiddels liggen 
die doelen gemiddeld zo’n 40% boven de koers op het koer-
senbord. Die 40% is ongeveer het gemiddelde van de afgelo-
pen jaren. 

Door de wat meer genormaliseerde waarderingen kan ook het 
aantal overnames weer gaan toenemen. Wat dat betreft was het 
in de afgelopen tijd erg stil. De belastingmaatregelen van de 
nieuwe regering Trump in de Verenigde Staten kunnen leiden 
tot repatriëring van cash. Dat verklaart waarschijnlijk de goe-
de performance van de wat kleinere bedrijven. 

Wat president Trump betreft is het niet 
allemaal goed nieuws voor de sector ge-
zien zijn Twittertirades over de hoge me-
dicijnprijzen. Maar zoals wij inmiddels 
gewend zijn zal het waarschijnlijk bij een 
hoop kabaal blijven. Als de democraten 
aan de macht waren gekomen had het 
slechter uitgepakt voor de sector. Al met 
al ziet het er dit jaar goed uit voor de Bi-
otechnologiesector.
Jos Versteeg

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

Meer weten? Bel 076 - 548 13 20

ScientiQ biedt de top aan 
laboratoriumpersoneel

There’s no denying that recruitment has 
changed drastically over the past decade 
(what industry hasn’t?).  If an employer 
wanted to attract new talent they were 
limited to advertisements in newspapers 
or sometimes magazines. Oh, how tho-
se days have changed. Now the options 
are endless, job boards, social media and 
websites. Seuss Recruitment is embra-
cing the change.

Many organizations with internal capaci-
ty, have teams to find great talent. If an 
organization however does not have this 
infrastructure, there are solutions out the-
re. The phrase RPO or Recruitment Pro-
cess Outsourcing may be new for some 
companies. The definition at Seuss Re-
cruitment is, an individual or team that 
will support internal teams or be a dedi-
cated industry recruiter who can work on 
site with a company or in our offices to 
locate, attract and hire clinical research 
professionals with the specific skill sets 
and personalities the specific team needs.

Imagine having the mix, of the analyti-
cal skills of a scientist, the knowledge 
of clinical experts, the personal touch of 
HR and eagerness of sales professionals 
at your fingertips, when your needs are 
above your means. 

That is where Seuss comes in, let our 
team become yours and support you in 
finding the best talent. Contact us to learn 
more at SeussRecruitment.com
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Als eigenaar van het Aletta Jacobsgebouw 

heeft BioConnection de taak op zich genomen 

de farmaceutische productiefaciliteiten in 

deze faciliteit verder uit te breiden. Bij de 

overname van het gebouw van MSD in 2016 

had BioConnection alleen nog maar de 

derde verdieping in gebruik als GMP-

productiefaciliteit. Dit voor het afvullen van 

flesjes met onder andere injectiemiddelen 

ofwel ‘vials’ en spuiten met hoogwaardige 

klinische en commerciële (bio)farmaceutische 

producten. 

Kijkend naar de indeling het enorme gebouw op het Pivot 
Park, vertelt Alexander Willemse, CEO van BioConnection, 
dat alle verdiepingen geheel conform GMP zijn ingericht, 
maar dat een groot aantal niet meer in gebruik is. ‘Inmiddels 
hebben wij een eigen GMP-laboratorium ingericht op de 
eerste verdieping om zelf analyses uit te kunnen voeren tijdens 
producties. Daarnaast bouwen we op de eerste verdieping 
aan een proces-ontwikkelingsruimte voor klanten die hun 
farmaceutisch proces vanuit hun eigen lab willen opschalen 
in een GMP- omgeving. Nog een ander project waar we nu 
mee bezig zijn, is dat we op de vijfde verdieping kleinschalige 
hoogwaardige cleanrooms ontwikkelen.’ Hoe BioConnection 
de geplande kleinschalige GMP-ruimtes voor ‘personalised 
medicine’, inclusief geavanceerde therapieën als Car-T en 
dendritische celtherapie, op de vijfde verdieping het beste kan 
inrichten, heeft Alexander Willemse aan zijn klanten gevraagd.

Puzzel
Lopend door de lange gangen in het karakteristieke rode 
gebouw op het Pivot Park, vertelt Alexander Willemse dat 
hij in zijn tijd bij Organon nog betrokken is geweest bij het 
bouwteam. Het grote voordeel van de toenmalige opzet is 
volgens hem de ingenieuze wijze waarop de in totaal drie GMP-
verdiepingen, de techniekruimtes en de kantoorfaciliteiten met 
elkaar verbonden zijn. Er bestaan aparte liften voor de drie 
totaal verschillende omgevingen  waaronder GMP productie, 
achterliggende techniek en kantoren, en vanaf loopbruggen 
is duidelijk de achterkant van de productieruimtes te 
zien die verschillen in cleanroomklasse van D tot A/B. 
Vanaf de bruggen is er zicht op de ventilatiekanalen en de 
vriesdroogapparatuur, die zo is weggewerkt dat in de ruimte 
zelf alleen nog de deuren van de vriesdroger zichtbaar zijn. 
‘Het is enorm kostbaar deze FDA-, en EMA-goedgekeurde 
faciliteit te onderhouden. Alleen al daarom is het belangrijk 
alles draaiende te houden en piekfijn te (blijven) onderhouden, 
maar een jaar na aankoop blijkt al dat dit geen probleem is.’

BioConnection bouwt verder aan eigen productiefaciliteit
Klanten bepalen deels de inrichting van nieuwe GMP-ruimtes

Al vanaf het begin van de bouw, in 2005, had BioConnection 
het exclusieve recht op vijfendertig procent van de 
productiecapaciteit voor ‘Fill & Finish’ van steriele 
geneesmiddelen op de derde verdieping in het Aletta 
Jacobsgebouw ofwel RY-gebouw op het Pivot Park in Oss. 
De dag van opening was, niet geheel toevallig, ook de dag 
waarop BioConnection werd opgericht. In 2008 besloot 
Alexander Willemse zijn ervaring in het adviseren van klanten 
in de biotechnologie en life sciences, zelf vorm te gaan geven 
vanuit een BioConnection kantoor in één van de toenmalige 
Organon gebouwen. In 2012 vestigde BioConnection zich 
als eerste bedrijf op het Pivot Park en heeft sindsdien de life 
sciences community in Oss gestaag zien groeien. Inmiddels 
werken er vijfhonderd mensen op het voormalige MSD-
terrein in Oss. BioConnection profiteert volop van die stijging 
via samenwerking met andere bedrijven op de campus. ‘Zo 
hebben we al een samenwerking met ChemConnection, onze 
buurman op Pivot Park. ChemConnection is gespecialiseerd 
in de ontwikkeling van API’s en nanomedicijnen, waarvan 
wij dan het eindproces, het vulproces in vials of spuiten, voor 
onze rekening nemen.’  BioConnection ondersteunt klanten 
kortom in alle fases van de ontwikkeling en productie van 
biofarmaceutische en complexe geneesmiddelen. Daarvoor 
heeft het bedrijf een businessmodel ontwikkeld waarin alle 
services, puzzelstukjes, die horen bij ‘development’, ‘fill 
and finish’ en ‘finished product’ gecoördineerd worden 
aangeboden binnen het traject van ontdekking tot eindproduct 
van een nieuw geneesmiddel ‘De expertise die we niet in huis 
hebben, besteden we uit bij geselecteerde netwerkpartners met 
name binnen Nederland en op korte afstand daar buiten.’

Uniek
Dat BioConnection sinds 2016 de beschikking heeft over 
eigen productiecapaciteit is luxe en een enorme stap 
voorwaarts. ‘Het was natuurlijk een grote stap dit gebouw 
van MSD, inclusief het complete interieur, over te nemen, 
maar door de grote klantvraag voor ‘Fill & Finish’, die we 
binnen een jaar al hebben, zijn we ervan overtuigd dat het de 
juiste keuze is geweest. Juist door onze contacten met veel 
verschillende soorten klanten weten we ook wat de niches 
zijn, welke klantvragen nu nog onvoldoende beantwoord 
worden vanuit de markt. Daar wil BioConnection in stappen.  
We zijn bezig het gebouw zo in te richten dat we juist die 
hiaten in de markt vullen.’ Een goed voorbeeld is de bouw 
van de procesontwikkelingsruimte op de eerste verdieping, 
die volgens de CEO vooral interessant voor klanten die het 
proces vanuit hun eigen lab op willen schalen in een GMP-
omgeving. ‘Wij gaan ons vooral richten op de opschaling van 
complexe projecten en eiwitten en peptiden. Daarnaast nemen 
we in deze ruimte ook een geavanceerde TFF, farmaceutische 
concentratie technologie-opstelling, in gebruik, onder GMP, 
die onze mogelijkheden enorm uit gaat breiden.’ 

Willemse noemt de samenwerking met het Pivot Park en 
MSD, het bedrijf van wie ze het gebouw overnamen, super 
en merkt op dat BioConnection zich vooral zo heeft 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.’ Bijzonder 
in de hele ontwikkeling van de nieuwe plannen op de vijfde 
verdieping is verder dat BioConnection de eigen klanten 
heeft gevraagd hoe ze de kleinschalige GMP-ruimtes voor 
‘personalized medicine’ in moeten gaan richten. ‘Een heel 
nieuwe markt met vele uitdagingen. Daarom is het goed dit 
van tevoren met de gebruikers af te stemmen. Veelbelovende 
ontdekkingen voor immunotherapie moeten binnenkort vanuit 
het klinisch onderzoek naar de productiefase en daar zijn nu nog 
weinig faciliteiten voor.’ Met het aanbieden van kleinschalige 
GMP-ruimtes wil BioConnection op deze belangrijke vraag 
inspelen. Tegelijkertijd biedt de vijfde verdieping ook 
mogelijkheden voor andere processen die kleinschalige GMP-
ruimtes nodig hebben. ‘Een goed voorbeeld van zo’n proces 
is dat van Emultech uit Eindhoven. Dit bedrijf heeft een uniek 
microsferenproces ontwikkeld waardoor medicijnen kunnen 
worden ontwikkeld waarbij het geneesmiddel langzaam wordt 
vrijgegeven aan het lichaam. Emultech heeft al interesse 
getoond in de nieuwe flexibele GMP-ruimtes evenals de 
nieuwe procesontwikkelingsruimte en we werken dan ook 
graag met hen samen aan dit soort interessante technologieën 
en hun klanten. We hebben ondertussen alles in huis om dit tot 
een succes te maken.

Personalised medicine
Het grote voordeel is dat de productie van ‘personalised medicine’ grotendeels valt onder de al bestaande GMP-vergunning 
van BioConnection. Voor celkweek behorend bij de ontwikkeling van immuno-therapie zoals Car-T en dendritische 
celtherapie zal de faciliteit worden uitgebreid met een zogenaamde BSL-2 vergunning. CEO Willemse: ‘Voor onze eigen 
‘Fill & Finish’ activiteiten op de derde verdieping hebben we een al complete steriele productiefaciliteit die gaat tot de 
A-klasse. Deze is zeer goed gescheiden van de GMP-faciliteiten die op de vijfde verdieping komen, waar we uiteindelijk 
met levende cellen van patiënten gaan werken. Doel van ‘personalised medicine’ is natuurlijk om medicijnen af te 
stemmen op de patiënt en dat wordt dan hier gedaan.’ Terwijl het twintigkoppige team, dat de faciliteit draaiende houdt, 
zich voorbereid op alle nieuwe ontwikkelingen, worden er op verschillende vloeren wanden opgetrokken en apparatuur 
geïnstalleerd. ‘Het gebouw bestaat vijftien jaar, maar is zo goed onderhouden, dat veel klanten zich dat niet realiseren 
als ze hier rondlopen. Wij bezuinigen dan ook niet op kwaliteit. Maar niet alleen de techniek achter de muren is tiptop 
onderhouden, ook het oog wil wat. Zo hebben we dit jaar nog alle vloeren opnieuw gecoat.’

BioConnection wint Gazellen 
Award
In oktober 2016 ontving BioConnection van het 
Financieele Dagblad de Gazellen Award. Een prijs 
die is voorbehouden aan gezonde bedrijven die de 
afgelopen drie jaar meer dan twintig procent zijn 
gegroeid. CEO Willemse geeft aan trots te zijn op deze 
prijs en zegt dit vooral te danken te hebben aan het 
team waar hij mee werkt. Dit bestaat inmiddels uit 29 
mensen waarvan er twintig werkzaam zijn in het Aletta 
Jacobsgebouw en direct betrokken bij de Operations 
van farmaceutische producties en Quality Assurance. 
‘Samen met collega’s van Business Development 
en Program Management zorgen ze ervoor dat onze 
klantprojecten professioneel worden uitgevoerd. We 
zijn landelijk op plaats 71 geëindigd met een groei in 
de laatste 3 jaar van 248%!’ Kijk voor meer informatie 
op www.bioconnection.eu. 
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Instrumenten die de sample troughput verhogen en 

hierdoor eerdere toegang geven tot kritische infor-

matie zijn essentieel voor het minimaliseren van het 

risico op falen.

PerkinElmer speelt in op het belang van speed-to-clinic bij de  
ontwikkeling van biologische moleculen

PerkinElmer, Inc., een wereldwijde leider gericht op de verbetering van 
de veiligheid en gezondheid van mensen en het milieu, lanceeerde de 
JANUS® G3 BioTx Pro Automated Workstation voor verbeterde proces-
ontwikkeling van eiwittherapie. Ontworpen voor high throughput, klein-
schalige eiwitzuivering, is dit het enige workstation dat meerdere chro-
matografiemodi (kolom, tip en batch) aankan. Hierdoor is er minder 

behoefte aan meerdere instrumenten, wat 
resulteert in efficiëntere en kosteneffec-
tieve monsterverwerking. 
Monstervoorbereiding voor eiwitkarak-
terisatie kan een tijdrovend en vervelend 
proces zijn. Automatiseren van deze 
functie maakt kostbare tijd vrij en maakt 
wetenschappers mogelijk om eerder kri-
tische informatie te verkrijgen in de pijp-
lijn voor eiwitontwikkeling. Dit is van 
belang om de kwaliteit te ondersteunen 
door design-experimentatie in zowel up-
stream als downstream processen om de 
productkwaliteit te verbeteren en de ont-
wikkelingstijd te verminderen.

in plaats van eiwitten op drie afzonderlij-
ke systemen op te zuiveren, maakt de JA-
NUS G3 BioTx Pro het mogelijk om op 
kleine schaal μg tot mg eiwitten op één 
systeem te zuiveren. Hierbij wordt ge-
bruik gemaakt van commercieel ver-
krijgbare plaat- en kolom gebaseerde 
screening tools, zoals GE PreDictor ™ 
platen, PhyNexus PhyTip® en Atoll ko-
lommen.

PerkinElmer heeft een uitgebreid portfo-
lio met oplossingen voor de biotherapeu-
tische workflow: van target identificatie, 
klonen en expressie naar veiligheidstes-
ten en kwaliteitscontrole. Dit zorgt voor 
consistente, reproduceerbare resultaten 
die biotherapeutisch onderzoek vragen. 
Het portfolio bevat het LabChip® GXII 
benchtop microfluïdische systeem voor 
hoge eiwitanalyse en karakterisering, en 
AlphaLISA®-analyses, een ELISA-al-
ternatieve technologie voor biomar-
ker-identificatie, veiligheidstests en toxi-
citeitsstudies.

SCALEABLE
Our scalable technology with constant contact materials minimises validation. 
We deliver repeatable, consistent and accurate performance.

We can work with you at every process step.

Fluid path solutions

wmftg.com/biopharm
+31 10 462 1688 / sales.nl@wmftg.com

UPSTREAM PROCESSING AND HARVESTING   •   DOWNSTREAM PROCESSING AND PURIFICATION   •   FILL/FINISH

Peristaltic pumps  ·  High purity tubing  ·  Liquid filling  ·  Fluid path components  

Weirless Radial diaphragm valves  ·  Sanitary gaskets  ·  Reinforced silicone hoses            
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Op 3 april 2017 ging First Dutch Innovations 

van start. First Dutch/Peter Goedvolk verwierf 

een meerderheidsbelang in 24 (TNO) 

Bedrijven met 900 medewerkers die vanaf 

deze datum verder gaan als First Dutch 

Innovations. Hans van Veen, sinds 2,5 jaar 

persoonlijk adviseur van Peter Goedvolk en 

binnen First Dutch Innovations één van de  

zes leden van het managementteam, 

beantwoordt vier vragen over de achtergrond 

en toekomst van de unieke organisatie First 

Dutch die, naast First Dutch Innovations, ook 

bestaat uit COUNT Companies, een groep 

internationale bedrijven binnen de mondiale 

handel en logistiek. 

First Dutch Innovations
Bruggenbouwer tussen kennis en markt

1. Wie is Hans van Veen?
Officieel ben ik senior Associated Partner van First Dutch, 
opgericht in 2000, een toonaangevende financieel-strategisch 
adviesbureau in Nederland. Sinds 1 december 2014 is First 
Dutch onderdeel van de Family Office van de Rotterdamse 
ondernemer Peter Goedvolk. Peter begon in 1984 met een 
oliehandel in de Hoekse Waard en bouwde in 30 jaar tijd Ar-
gos Oil tot een grote Europese speler met een omzet van 20 
miljard. Trading en Logistics zijn echt Peter’s ‘ding’ en dan 
van commodity tot eindproduct. 

Daarnaast ben ik interim CEO van Triskelion. Triskelion is 
een groeiende CRO met een te verwachte groei van 20% in 
2017. Triskelion heeft ca. 200 medewerkers en klanten over 
de hele wereld, waarvoor zij dé CRO zijn voor complexe 
studiepakketten voor de Chemische-, Farmaceutische-, Voe-
dings- en Biotech industrie. Specialisatie in multidisciplinaire 
projecten, consultancy skills, kennis en persoonlijke aandacht 
dragen bij aan het maken van klantspecifieke studieprotocol-
len en betrouwbaar project management. Ik ben er zeer trots 
op dat in een korte tijd Triskelion de weg voorwaarts heeft 
kunnen vinden. Door deze groei gaan wij 35 nieuwe collega’s 
werven. 60% van de groei komt uit farma en immunologie. 

2.  Wat zijn de voornaamste beweegredenen van First 
Dutch om een meerderheidsbelang te krijgen in TNO 
Bedrijven en vervolgens First Dutch innovations op te 
richten?

First Dutch Innovations is een valorisatieplatform waarbij in-
novatie en ondernemerschap wordt verbonden met kennisin-
stituten, waaronder TNO, en het bedrijfsleven. De focus ligt op 
de markten Life Sciences, Duurzame Energie en TIC (Testing, 
Inspection and Certification). Het hoofddoel van First Dutch 
Innovations is om innovatie en werkgelegenheid te stimuleren 
in de innovatieve sector in Nederland. Onder First Dutch Inno-
vations zijn op dit moment (24) innovatieve bedrijven bijeen-
gebracht. Daarnaast is er geïnvesteerd in innovatieve bedrijven 
in verschillende industrieën. Waarom dit valorisatieplatform 
nodig was? We zien mooie initiatieven bij campussen, univer-
siteiten en TNO maar de aansluiting met het MKB is niet altijd 
evident. Daarnaast is het MKB op haar beurt ook bezig met 
R&D, maar eveneens vaak in redelijke isolatie. Uiteindelijk 

weten bedrijven vaak niet van elkaar waar ze mee bezig zijn. 
First Dutch Innovations wil een bruggenbouwer zijn tussen 
kennis en markt. We faciliteren met een netwerk, kennis en er-
varing, financiering, marketing en nog veel meer mooie zaken.
STREAMER; FIRST DUTCH INNOVATIONS WIL EEN 
BRUGGENBOUWER ZIJN

En COUNT Companies? First Dutch heeft ook COUNT Com-
panies onder haar ‘hoede’, een groep internationale bedrijven 
binnen de mondiale handel en logistiek die handelen onder 
eigen naam, maar samenwerken om een geïntegreerd net-
werk van activiteiten te creëren die een bijdrage leveren aan 
het waarborgen van een duurzame toekomst. Door handel en 
logistiek te verbinden optimaliseert COUNT complete supply 
chains, van inkoop tot distributie, en garandeert zo de meest 
efficiënte en doeltreffende toegang tot grondstoffen. Hierin 
streeft COUNT naar het creëren van duurzame economische, 
sociale en milieuwaarden voor alle stakeholders, waaronder 
de COUNT-ondernemingen en hun afnemers. COUNT helpt 
de COUNT-ondernemingen bij zowel de aankoop van bedrij-
ven als het opbouwen van betere bedrijven, met het behoud 
van een duidelijke focus op waardecreatie op lange termijn.
           
3.  De 24 First Dutch Innovations bedrijven krijgen  

desgewenst kapitaal, ontleent aan First Dutch, om  
technologie te ontwikkelen en als bedrijf door te  
groeien: kunt u daar een praktijkvoorbeeld van geven?

Nog niet, want we zijn met z’n allen nog volop bezig met de 
vraag: Waar staan we en waar willen we naar toe? Als een 
van de mooie voorbeelden kan ik wel Batavia Biosciences, 
een van de bedrijven van First Dutch Innovations, noemen. 
Batavia helpt farmaceutische bedrijven de ontwikkeling van 
hun biologische medicijnen te versnellen en is qua marketing, 
interne en externe organisatie ver gevorderd. Belangrijk is dat 
de 24 bedrijven zelfstandig blijven, First Dutch Innovations 
werkt als verbinder tussen de organisaties, maar neemt ze dus 
niet over.

Met de overname van de 24 TNO bedrijven is de basis 
gelegd voor verdere groei met meer Nederlandse 
innovatieve bedrijven binnen de focusgebieden. First 
Dutch Innovations speurt verder naar ondernemende 
disruptors die passen binnen het profiel en samen met 
ons deze mooie reis willen maken! 

 4.  Wat is het toekomstscenario van First Dutch, waar wil 
de organisatie over 5 of 10 jaar staan?

Bij First Dutch Innovations komen innovatief vermogen en 
ondernemerschap samen. Wij willen jaarlijks meerdere nieu-
we valorisaties naar de markt brengen en de reeds bestaande 
ondernemingen verder ontwikkelen binnen het Innovations 
concept. In een tijd waarin veel ondernemingen naar het bui-
tenland verdwijnen, is het cruciaal de ontwikkelde kennis naar 
de markt te brengen en te ontwikkelen. Per jaar wil First Dutch 
Innovations drie tot vijf technologieën of geteste methoden 
naar de markt brengen.

Meer informatie:
www.firstdutchinnovations.nl

En Rotterdam Port Fund?
First Dutch is eveneens een cornerstone investor in Rotterdam 
Port Fund. Samen met Havenbedrijf Rotterdam is het  
gezamenlijk doel om duurzaamheid en innovatie binnen de 
haven-economie verder te stimuleren. Het Rotterdam Port 
Fund is een onafhankelijk investeringsfonds, dat wil investeren 
in bedrijven met havengerelateerde activiteiten die innovatief 
zijn en aantrekkelijke marktvooruitzichten hebben.



34

HollandBIO connects, supports and  
represents the Dutch biotech industry

Biotechnology contributes  
to greater sustainability, better  

health and economic growth

Join HollandBIO and take  
advantage of all the benefits

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

Follow us!
@HollandBIO

008-140008[A3_advertentie]def.indd   1 05-11-14   13:35
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Games for Health Europe (GFHEU)

explore your talent

recruitmentspecialist in chemie & life sciences

alle elementen 
voor een topbaan

Kantoor Gouda - hoofdkantoor

Graaf Florisweg 69

2805 AG Gouda

0182 - 590 210

gouda@checkmark.nl

Kantoor Amsterdam

Matrix Innovation Center

Science Park 402

1098 XH Amsterdam

020 - 8204 430

amsterdam@checkmark.nl

Kantoor Rotterdam 

Based Inn Business Center

Hoefsmidstraat 41

3194 AA Hoogvliet Rotterdam

010 - 8208 950

rotterdam@checkmark.nl

www.checkmark.nl
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chemicals medical
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other petrochemistry
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25 EEUWEN THEOLOGIE biedt een fraaie 
galerij van de belangrijkste theologen en den-
kers over religie uit de westerse geschiede-
nis. Met de ideeën die ze formuleerden en de 
discussies die ze in gang zetten, hebben zij 
de veelzijdige geschiedenis van jodendom, 
christendom en islam kritisch begeleid. Van de 
vroegste auteurs van de heilige boeken in deze 
religies voert dit boek via het denken over God 
en mens in de oudheid en de middeleeuwen 
naar de spannende rol die spirituele tradities 
blijven spelen in de moderne en hedendaagse 
tijd. 

Aan de hand van oorspronkelijke theologische 
teksten, vertaald in het Nederlands, en korte 
toelichtende introducties maakt de lezer op 
grondige wijze kennis met meer dan honderd 
denkers en de stromingen waarvoor ze staan. 
De rijkdom aan oorspronkelijke theologische 
teksten maakt dit boek tot een unieke bloemle-
zing en een overzichtelijke geschiedenis van de 
theologische erfenis van de westerse wereld.

www.boomfilosofie.nl
www.boomuitgeversamsterdam.nl

Het 7de internationale congres van GFHEU vindt 

dit jaar plaats op 2 en 3 oktober in Eindhoven 

Het hoofdthema is transformatie. Naast trans-

formatie in andere sectoren, zoals de financiële 

sector, speelt  transformatie in de zorg de komen-

de jaren een essentiële rol. Het GFHEU congres is 

het grootste internationale congres op het ge-

bied van “nuttige spellen”, serious games.

25 EEUWEN
THEOLOGIE

Spelen zit in het DNA van de mens. Fietsen leren wij niet uit 
een boek, maar spelenderwijs. Door de juiste speltechnieken 
te integreren in transformatie processen worden deze sneller 
geaccepteerd en zal de succesfactor hoger liggen. Met diverse 
door Games for Health Projects ontwikkelde spelen is dit al 
aangetoond. GFH Projects is voortgekomen uit het jaarlijkse 
congres. 

Het 7de GHFEU congres heeft dit jaar voor het eerst veel 
Nederlandstalige lezingen en workshops. Het biedt interes-

sante informatie voor bestuurders, academici en praktiseren-
de medici en verpleegkundigen. Daarnaast is er uitgebreide 
gelegenheid om kennis te maken met speltechnieken toepas-
baar in de zorg en aan de zorg verwante deelgebieden, zoals 
thuis- en  mantelzorg. Bijzonder aspect dit jaar is een speciaal 
dagdeel gewijd aan cognitie. Zeer relevant voor het groeiende 
aantal Alzheimer patiënten. Meer informatie www.gamesfor-
healtheurope.org
René Luigies
Public Relations
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Leveranciers van hulpmiddelen zijn continu bezig met innovatie. 
Het ziekenhuis van de toekomst zal nog meer baanbrekende 
producten en digitale ontwikkelingen kennen die bijdragen 
aan de kwaliteit van leven. Patiënten rekenen bovendien meer 
en meer op een individuele benadering. In combinatie met 
de toenemende zorgvraag maken deze ontwikkelingen de 
noodzaak voor efficiëntie groot. Partnerships met leveranciers 
kunnen op diverse fronten bijdragen aan het verbeteren van die 
efficiëntie. Kest Huijsman, Managing Director van B. Braun 
Medical Benelux, licht toe: “Een leverancier die een breed 
pakket aan middelen heeft, kan ziekenhuisbreed leveren. Dat 
zorgt vanzelfsprekend voor inkoopvoordeel, naast het gemak 
van één aanspreekpunt. Tot zover is er eigenlijk niets nieuws. 
Wij gaan echter al enkele jaren een paar stappen verder. We 
denken mee met ziekenhuizen om de kosten in de hand te 
houden en zelfs te verlagen. Daarvoor gaan we in gesprek: 
waar ligt jullie focus, waar lopen jullie tegenaan? Op basis 
van dergelijke gesprekken worden onze producten ontwikkeld 
en verbeterd. Ook organiseren we trainingen, waarbij we 
personeel de beste handvatten aanreiken om de producten op 
de juiste manier in te zetten en de processen te optimaliseren.”

Partnerships
Het meedenken met ziekenhuizen resulteert in 
kostenbesparing. Met verschillende ziekenhuizen ontstond 
een partnership dat nog verder gaat. Huijsman: “We hebben 
voor het instrumentarium met een twintigtal ziekenhuizen 
full-servicecontracten afgesloten, waarbij wij ook het 
kwaliteitsbeheer op ons nemen. Het ziekenhuis heeft geen 

Het ziekenhuis van de toekomst
Efficiëntie dankzij intensief partnership met leveranciers

zorgen op dit gebied en al het materiaal is op tijd voorhanden. 
Het gaat dan om omvangrijke samenwerkingsvormen die 
voor vele jaren worden ingezet. Nog een stap verder in 
de samenwerking is het opzetten van joint ventures met 
ziekenhuizen. Dat doen we nu met een externe CSA in een 
JV met het UMCG en OZG in Groningen. Ook heeft B. Braun 
een aantal dialyseklinieken in een JV met ziekenhuizen en een 
aantal in eigen beheer, waarvoor we samenwerking zoeken bij 
aanpalende ziekenhuizen. B. Braun is in alle klinieken niet 
alleen verantwoordelijk voor het materiaal, maar neemt ook 
de bedrijfsvoering op zich.

Summum
De joint ventures zijn in de ogen van B. Braun het summum 
als het gaat om samenwerking. De taken zijn duidelijk 
verdeeld en iedereen richt zich op zijn eigen specialisme. 
De verantwoordelijkheid voor de zorg is in handen van 
de medisch specialisten en de ziekenhuizen en B. Braun 
is verantwoordelijk voor de organisatie. Dat deze opzet 
daadwerkelijk resultaat oplevert, bewijzen de Elyse 
klinieken voor nierzorg die B. Braun in samenwerking met 
diverse ziekenhuizen oprichtte. Huijsman: “Wij faciliteren, 
leveren het verpleegkundig personeel en zorgen dat alles 
aanwezig is om goed te kunnen werken. De medische 
verantwoordelijkheid voor de poliklinische consulten, 
predialyse, transplantatievoorbereiding en nazorg na 
transplantatie ligt bij de ziekenhuizen. De nieuwste kliniek 
die we geopend hebben, bevindt zich in Gorinchem en is 
een samenwerking tussen het ziekenhuis van die stad en dat 

Over B. Braun
B. Braun is een bekende naam in de medische wereld. De 
producten en diensten van dit bedrijf vinden hun weg naar 
medische groothandels, ziekenhuizen, verpleeghuizen 
en thuiszorginstellingen. Belangrijk is dat de producten 
zijn afgestemd op de patiënt én de gebruiker. Ze staan 
voor kwaliteit, veiligheid, gebruiksgemak en zoveel 
mogelijk comfort. Naast het ontwikkelen en leveren 
van producten, heeft B. Braun zich erop toegelegd om 
met de opgebouwde kennis en expertise zorgaanbieders 
te ondersteunen. Het bedrijf werkt met verschillende 
gespecialiseerde divisies die zich richten op specifieke 
onderdelen binnen de zorg. 

Onze gezondheidszorg staat voor een grote uitdaging. Ziekenhuizen moeten voldoen aan de 

groeiende vraag naar zorg zonder aan kwaliteit in te boeten en zonder de betaalbaarheid uit 

het oog te verliezen. Een van de manieren om dit te realiseren is het bestaande inkoopmodel 

loslaten en kiezen voor intensieve samenwerking met leveranciers die een totaal modulair 

systeem bieden. Dat betekent niet alleen de middelen, maar ook het hele management daar-

omheen. B. Braun, een leverancier die op dit gebied al grote stappen heeft gemaakt, toont 

aan dat intensief partnership zorgt voor borging, kostenverlaging en lastenverlichting. 

van Dordrecht. Net als de andere klinieken blijkt ook deze 
vestiging succesvol.”

Veel mogelijkheden
Via een holding worden de joint ventures aangestuurd. Hier 
worden ook verschillende faciliteiten centraal geregeld, zoals 
finance, logistiek, kwaliteit, HR en natuurlijk inkoop. De 
centrale aanpak levert veel efficiëntie op. Huijsman: “Er is 
ontzettend veel mogelijk. Dat blijkt wel als je ziet wat we in 
de afgelopen jaren bereikt hebben. De samenwerking is naar 
een heel ander niveau getild en dat is in ieders voordeel. De 
patiënt – om wie het uiteindelijk allemaal gaat - kan dankzij 
de kleinschalige klinieken rekenen op persoonlijke zorg van 
hoge kwaliteit. Belangrijk is het intensieve overleg met de 
ziekenhuizen dat het mogelijk maakt om steeds verder te 
verbeteren.” Als het aan Huijsman ligt, zal het ziekenhuis 
van de toekomst nog veel meer gericht zijn op een efficiënte 
taakverdeling tussen ziekenhuizen en leveranciers. Dat vraagt 
natuurlijk om een cultuuromslag, maar de eerste stappen zijn 
gezet: “Er is iets veranderd. Ziekenhuizen staan er steeds meer 
voor open om met leveranciers te spreken over hun primaire 
processen en de verbetering hiervan.”

Productinnovatie
Naast alle ontwikkelingen op het gebied van partnership, is 
B. Braun sterk gericht op productinnovatie. Continu wordt 
gewerkt aan het verbeteren van veiligheid, gebruiksgemak 
en patiëntvriendelijkheid. Zo introduceerde B. Braun op het 
gebied van endoscopie onlangs een vernieuwende technologie 
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Sharing expertise
B. Braun kiest voor intensief partnership met 
ziekenhuizen. Een belangrijk resultaat is de oprichting 
van de Elyse klinieken voor nierzorg. De eerste kliniek 
staat in Amstelveen en is een joint venture tussen B. 
Braun en VU Medisch Centrum. Daarnaast nam B. Braun 
klinieken over in Kerkrade, Woerden en Emmeloord. In 
Gorinchem is een nieuwe kliniek opgezet als joint venture 
met de ziekenhuizen van Dordrecht en Gorinchem. 
Een ander voorbeeld van intensieve samenwerking 
tussen B. Braun en ziekenhuizen is het externe centraal 
sterilisatiecentrum in Groningen dat in 2016 gerealiseerd 
werd. Het gaat om een samenwerkingsverband tussen B. 
Braun, het UMCG en de Ommelander Ziekenhuisgroep 
onder de naam Sterinoord. 

in 3D-kwaliteit. Een andere belangrijke ontwikkeling is de 
OMNI, een nieuw apparaat dat is gericht op acute dialyse. 
Ook bij de ontwikkeling van innovatieve producten zoekt het 
bedrijf graag de samenwerking met partners. Een voorbeeld 
is de samenwerking met Philips op het gebied van regionale 
anesthesie en pijnbestrijding. Bij deze methode wordt 
een verdovingsmiddel 
geïnjecteerd vlakbij de 
zenuwbaan, richting het 
betreffende lichaamsdeel. 
Dit luistert nauw en is niet 
zonder risico, waardoor 
vaak ultrageluid wordt 
gebruikt om nauwkeuriger 
te kunnen werken. Door 
de expertise van B. Braun 
rond naaldgebaseerde 
instrumenten te 
combineren met de kennis 
over ultrageluidsystemen 
van Philips, kunnen zeer 
effectieve oplossingen 
gevonden worden.

Met de komst van de imposante JEM-

3200FSC van JEOL stapt het bionanosci-

ence-lab van de TU Delft een nieuw tijd-

perk binnen. De krachtige 300kV 

Cryo-elektronenmicroscoop maakt het 

volgens professor dr. Andreas Engel van 

de Faculteit Technische Natuurweten-

schappen mogelijk de resolutie barrière 

steeds verder te doorbreken. Een opmer-

kelijke belofte, zeker omdat de Cryo-EM in 

Delft allerminst het nieuwste model is. 

Maar wel het bewijs dat de Japanse fabri-

kant toekomstbestendige apparatuur ont-

wikkelt.

‘High impact’ voor TU Delft       Cryo-EM biedt 
onderzoekers een uitdagende horizon

Het nieuwe Applied Sciences-gebouw van de TU Delft is 
een kruispunt van wetenschap en onderzoek, ontdekking en 
nieuwsgierigheid. Een speelveld waar professor Andreas En-
gel zich thuis voelt. De gelauwerde Zwitserse onderzoeker 
werkte aan de universiteiten van Bern, Baltimore en Basel, al-
waar hij aan de wieg stond van het Maurice E. Müller Instituut 
voor Structuurbiologie. Als pionier in de toepassing van STM 
en AFM-microscopen ontwikkelde hij aan de universiteit van 
Basel een leergang nanowetenschap, die tal van internationale 
topuniversiteiten inspireerde.
De komst van de Cryo-elektronenmicroscoop naar Delft be-
schouwt hij als een geschenk uit de hemel. “Deze microscoop 
stelt ons in staat om vanuit verschillende hoeken structuren en 
mechanische processen te visualiseren; een driedimensionaal 
beeld van cellen waarin de moleculen zich bewegen. Dit is de 
enige tool om op atomaire schaal de moleculen te laten zien. 
Het is voor ons onderzoek een enorme vooruitgang. Deze  
microscoop heb ik nog nooit ter beschikking gehad.”
Het verhaal van de Cryo-EM in Delft is bijzonder. De  
microscoop werd overgenomen van het Amerikaanse New 
York Structural Biology Center. Ruimte technisch was het 
plaatsen mogelijk in het nieuwe Applied Sciences-gebouw, 
waar voldoende hoogte is. Salesmanager Arnold Kruize van 
JEOL Benelux wil niet spreken van een ‘afdankertje’: “In 
Delft staan meerdere installaties van JEOL. We onderscheiden 
ons in betrouwbaarheid en flexibiliteit: deze microscoop heb-
ben we uitgerust met een nieuwe camera en software en doet 
daarmee niet onder voor nieuwe Cryo-EM’s.”

‘The push for resolution’
JEOL leverde met de JEM-3200FSC een technisch hoogstand-
je, waarvoor professor Engel service engineer Arnaud Heems-
kerk in het zonnetje zet, die vanaf september de aanpassingen 
doorvoert: “Hij heeft ontzettend hard gewerkt en altijd met 
een goed humeur en positief! Er staat nu een solide instrument 
met een performance van de allernieuwste microscopen.”
Met zijn onderzoekers en studenten gaat Engel nu een lang 
leertraject in: “De discussie is wat je kunt en wilt verwach-
ten. Nadenken over wat we willen bereiken. Bijvoorbeeld een 
studie naar betere vaccins voor polio waarbij we onderzoeken 
hoe het virus het immuunsysteem aanvalt. Het prachtige is dat 
deze microscoop meerdere technieken integreert, waarmee je 
ook de omgeving van een object kunt laten zien. Het gaat niet 
alleen om ‘the push for resolution’, het gaat er ook om de che-
mie en mechanica te bestuderen. Dat kan alleen met de beste 
instrumenten en die hebben we nu: de mogelijkheid om een 

3D-visualisatie te maken van een cel. Dat misten we en daar-
om gaat de Cryo-EM een high-impact hebben. Dit instrument 
zal zeker een magneet zijn voor nieuw talent.”

Betrouwbaarheid en service
Voor Arnold Kruize het bewijs dat JEOL een hoogwaardige 
product heeft ontwikkeld. “Waarbij voor onze hele lijn pro-
ducten geldt dat we een meerwaarde bieden in betrouwbaar-
heid en service. Dat wordt in de markt nogal eens onderschat. 
Men kiest vaak voor de concurrent, terwijl onze apparatuur 
een betere prijs-prestatie verhouding heeft. Daarnaast hebben 
we betere serviceprogramma’s en bereiken uitstekende re-
sultaten. En niet te vergeten hebben we een zeer uitgebreid 
portfolio. We zijn sterk in electron optics, maar met onze ver-
schillende productgroepen bieden we gebruikers een betere 
integratie en meer comfort.”

In de kleinere microscopen is JEOL ook koploper. Mede door 
de uitstekende beelden en het gebruiksgemak door de soft-
ware. “Een belangrijk aspect”, zegt Kruize: “Men wil appa-
ratuur die min of meer monkeyproof is en snel en efficiënt 
output levert. Wij voldoen met onze apparatuur daaraan. Ook 
in de industrie waar we in de asbest-sector een grote rol spelen 
met kleinere microscopen die op locatie snel resultaten leve-
ren.”
Op het gebied van Cryo-EM introduceert JEOL een nieuwe 
generatie, die einde dit jaar aan de VUB wordt in gebruik 
wordt genomen. “Als in Brussel daarmee baanbrekende resul-
taten worden bereikt, zal dat zeker impact hebben.”
Kruize is positief over de innovatie van JEOL: “Er komen al-
tijd nieuwe apparaten en ontwikkelingen en dat is spannend. 
Met onze apparatuur maak je in feite een tijdreis: wat je tien 
jaar geleden nog niet kon zien, kan nu wel. Het is net als met 
de Hubble-telescoop; die bracht ook weer nieuwe inzichten. 
Dat doen wij met onze apparatuur ook…”

International Cryo-EM Symposium
Dat de TU Delft blij is met de nieuwe Cryo-EM wil 
de universiteit weten ook. Daarom wordt op 4 en 5 
september het International Cryo-EM Symposium 
gehouden. Een twintigtal experts op dit gebied zullen 
spreken over de toekomst van Cryo-EM-toepassingen. 
Topics zijn onder meer Atomic structure determination, 
Electron tomography, Image processing en Sample 
preparation. Inschrijven kan voor 31 juli via www.tudelft.
nl/cryoemsymposium.
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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.

 Demissionair minister Schippers opende nieuw Life Sciences cluster op Utrecht Science Park

mevr. Edith Schippers, demissionair minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, het nieuwe Life 

Sciences cluster op het Utrecht Science Park. Eind 2016 is het nieuwe verzamelgebouw voor Life 

Sciences bedrijven LSI op het Utrecht Science Park opgeleverd. Het is het eerste kantoor-/labgebouw 

met de hoogste BREEAM-notering, namelijk ‘Outstanding’. Dit is de hoogste beoordeling op 

duurzaamheidsprestaties. 

 Utrecht Science Park is magneet voor life sciences bedrijven
De uitstekende infrastructuur op het Utrecht Science Park, 
de aanwezigheid van toonaangevende organisaties als 
Universiteit Utrecht, het UMC Utrecht, Hubrecht Instituut, 
Nutricia Research, Genmab en straks het Rijksinstituut 
voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM), hebben een grote 
aantrekkingskracht op innovatieve bedrijven. Met name de 

hoge concentratie van gespecialiseerde 
life sciences bedrijven zorgt voor veel 
nieuwe spinoffs. Deze bedrijven willen 
graag bij elkaar in de buurt zitten om 
makkelijk kennis en faciliteiten te delen. 

Oscar Schoots, directeur Utrecht Holdings 
en het nieuwe bedrijfsverzamelgebouw 
LSI: “Voor de LSI hebben we gekozen 
voor een open structuur. We willen juist 
de samenwerking tussen de bedrijven 
stimuleren. We zien ook dat dit werkt en 
dat bedrijven gebruik maken van elkaars 
faciliteiten. We hebben ook bewust 
gekozen voor een mix van startende 
en volwassen bedrijven. Zo kun je van 
elkaar leren. Om een plek in de LSI te 
krijgen, is het een voorwaarde dat je 
met andere organisaties op het Utrecht 
Science Park samenwerkt.”

Onder één dak versnellen van innovatie
Een van de sprekers op de opening van 
22 maart was Ton Logtenberg, CEO 
van Merus B.V. Dit bedrijf dat nieuwe 
medicijnen voor behandeling tegen 
kanker ontwikkelt, is vorig jaar aan de 
NASDAQ beurs in New York genoteerd. 
Ton Logtenberg: “Een bedrijf als Merus 
is succesvol geworden door de excellente 
kwaliteit van kennis en faciliteiten die 
beschikbaar is op loopafstand. 
 
Twee andere succesvolle bedrijven in 
de LSI zijn Gadeta BV en U-Protein 
Express BV. Gadeta ontwikkelt een 
unieke therapie waarbij gemodificeerde 
T-cellen worden gebruikt voor de 
behandeling van kanker. De toepassing 
is voortgekomen uit onderzoek van Prof. 
Dr. Jürgen Kuball, verbonden aan het 
Universitair Medisch Centrum Utrecht. 
U-Protein Express BV is een service 
provider voor kwalitatief hoogwaardige 
recombinante eiwitten.

Mark de Boer (CEO Gadeta BV en 
Aristi Biotech BV): “De LSI biedt 
ons niet alleen een prettige en mooie 
werkomgeving met op maat ingerichte 
laboratoria maar is vanwege de open 
opzet een omgeving die de samenwerking 
met andere huurders stimuleert.” 

Martin Hessing (CEO U-Protein 
Express): “De LSI biedt ons een 
uitstekende omgeving om ons bedrijf 
verder te ontwikkelen en ook direct 
contact te houden met enkele gebruikers 
van onze producten en diensten.”
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DOGIO Patents
Van uniek idee naar uniek patent

Een jong bureau, dat is DOGIO Patents zeker. Opgericht in 
januari 2012 en onderdak gevend aan 12 jonge en ambitieuze 
professionals, waarvan ongeveer de helft als vertaler werkt, 
en de andere helft gespecialiseerd is in patenten. De oprichter, 
Wouter Kempes gespecialiseerd in werktuigbouwkunde, 
begon als zelfstandig octrooigemachtigde, en richtte 
vervolgens DOGIO op. Als jong bedrijf heeft DOGIO de kans 
gegrepen om vele voor patenten noodzakelijke administratieve 
handelingen verregaand te automatiseren. 

DOGIO? ‘Ja, dat staat voor De OctrooiGemachtigden bij 
Innovatie en Ontwikkeling. Deze naam weerspiegelt ook 
onze filosofie: we komen namelijk het liefst naar de plek van 
Innovatie en Ontwikkeling toe. Binnen een bedrijf zien we 
zoveel meer dan bij een bezoek op ons kantoor. We staan graag 
dicht bij de uitvinders om hen van het beste op maat gemaakte 
advies te voorzien. We vinden het leuk om als één van de 
eersten betrokken te zijn bij de innovatie en ontwikkeling 
van nieuwe producten. Als octrooibureau doen wij veel meer 
dan het schrijven van een octrooiaanvraag. Het gaat immers 
meestal niet om het octrooi zelf, maar juist om wat hiermee 
bereikt kan worden. Door die inleving in de wereld van een 
uitvinder, wordt ons advies ook beter,’ aldus Wouter.

‘We staan graag dicht bij  
de uitvinders, zo wordt ons  

advies ook beter’

Van start-up tot gevestigd bedrijf
DOGIO Patents helpt start-ups bij het creëren van een stevige 
positie binnen de markt en bij het realiseren van hun ambities. 
Maar ook meer gevestigde bedrijven zijn bij DOGIO Patents 
aan het juiste adres om met octrooien innovatie aan te jagen. 
DOGIO Patents is in vijf jaar dan ook uitgegroeid tot een 
volwaardig octrooibureau met octrooigemachtigden op de 
specialismen biotechnologie en moleculaire biologie, chemie 
en biochemie en werktuigbouwkunde. Patrick Smit, specialist 
op het gebied van biochemie, studeerde in Wageningen waar 
hij zich vooral richtte op planten en hun interacties met 
micro-organismen. Voor zijn werk als Octrooigemachtigde 
is Patrick betrokken op een breder gebied, van medische 
technologie tot op het vakgebied van zijn mentor, wat prima 

aansluit bij zijn brede interesse.  ‘Mijn eigen specialisme blijft 
een spannend vakgebied,’ stelt Patrick ‘ momenteel woedt er 
feitelijk een strijd tussen het kwekersrecht en het octrooirecht 
met betrekking tot planteneigenschappen. Nederland 
lobbyt al jaren tegen octrooien op planteneigenschappen 
die voortkomen uit klassieke veredeling, zoals bijvoorbeeld 
tomaten die uitdrogen terwijl ze aan de plant hangen. Velen 
vinden dat dergelijke octrooien het recht tot het kweken 
onnodig belemmert. Zelfs een beperkte kwekersvrijstelling in 
het octrooirecht is volgens vele tegenstanders niet voldoende.’

Wat doen de DOGIO octrooigemachtigden voor een klant? 
‘Als DOGIO Patents begeleiden we het hele proces voor 
verkrijging van een patent: van pril idee tot aan het schrijven 
en indienen van de patentaanvraag en de daaropvolgende 
verleningsprocedure. Ook kunnen we helpen bij het opzetten 
en inrichten van een IP-afdeling die bescherming nastreeft 
voor door het bedrijf ontwikkelde producten. Het proces van 
idee naar een patent aanvragen is een intensieve samenwerking 
tussen de aanvrager en de specialisten van DOGIO Patents.’

Leer van je voorgangers
Bij het aanvragen van patent, spelen vele vragen. Zoals: Maken 
de producten die u ontwikkelt inbreuk op andere patenten? Of: 
Wat is de stand van de techniek binnen de patent database? 

Of: Kunt u het beste voor een Nederlands of Europees patent 
kiezen? 

Heeft Wouter nog advies voor octrooiaanvragers? ‘Jazeker, 
allereerst: leer van het werk van je voorgangers. Er is een 
schat aan gratis informatie uit octrooien beschikbaar via  
www.espacenet.org maar ook via Patentscope en 
Google Patents.’ ‘Maar ook: neem, bij voorkeur nog 
voordat je uitvinding concreet wordt, contact op met een 
octrooigemachtigde. Hij of zij helpt je met het richting geven 
van je idee om zodoende de maximale ondernemersruimte te 
creëren, maar ook om kostenefficiënt te werken. En natuurlijk: 
houd je uitvinding geheim tot het moment dat het is ingediend!’

Voor meer informatie
www.dogiopatents.nl

Een patent biedt bescherming aan een 

product of werkwijze. Is een product of 

proces nieuw, inventief en industrieel 

toepasbaar? Dan kan het verstandig zijn 

om hier patent op te vragen. DOGIO 

Patents is een jong, ambitieus en (kosten)

efficiënt bureau, ervaren in het adviseren 

van ondernemers in alle stadia van 

productontwikkeling. Wouter Kempes, 

Nederlands Octrooigemachtigde, Patrick 

Smit, Nederlands Octrooigemachtigde i.o. 

en Lisette Holwerda, Senior Formalities 

Officer, stellen zichzelf en DOGIO voor.

DOGIO Patents is ook een van de nieuwste leden van 
HollandBIO, een belangenorganisatie voor de Nederlandse 
biotechnologie-industrie. HollandBIO organiseert regel-
matig bijeenkomsten waar je vaak iemand van DOGIO 
Patents kunt vinden en aanspreken. 
Zo deelden afgelopen donderdag 20 april Angus Livingstone 
(Oncode Institute), Carsten Linneman (KITE) en Harrold 
van Barlingen (Thuja Capital) hun ervaringen met tech-
transfer in open innovatie op een HollandBIO-meeting. 
Volgens van Barlingen is het belangrijk om overdracht 
van knowhow en patenten goed te regelen zodat, bijv. 
bij een exit, overdracht van het bedrijf en/of haar kennis 
probleemloos kan verlopen. Elke onzekerheid reduceert 
immers de kans op (verdere) financiering  van de start-up.

Idealiter evalueert en verzamelt de start-up bij het oprichten 
de knowhow en patenten in één entiteit, bijvoorbeeld een 
IP-BV. Zo kan later de overdracht eenvoudig en in één keer 
uitgevoerd worden. Bij onafhankelijke ontwikkelingen 
kunnen daarvoor aparte BV’s worden opgericht. De 
executives van de start-up doen er goed aan om reeds bij 

oprichting een geschikte bedrijfsstructuur op te zetten. 
Daarnaast is het voordelig als de executives externe 
partijen bewegen tot de inbreng en overdracht van kennis 
en patenten. Zo kan bijv. ook afgesproken worden dat het 
recht om patent aan te vragen wordt overgedragen aan de 
start-up. Het recht om patent aan te vragen is in een aantal 
situaties wettelijk bepaald en dat kan in een aantal gevallen 
lastiger uitpakken voor de start-up, zeker als men op 
onderzoeksgebied blijft samenwerken met andere partijen. 
Gelukkig kan dat overkomen worden door overdracht 
contractueel vast te leggen, wat een hoop zekerheid voor de 
start-up en voor de investeerder meebrengt.

Door de kennis en patenten vanaf het begin te evalueren 
kan de start-up tech transfer organiseren en regelen en 
daardoor investeerders over de streep trekken. Dit is een 
belangrijk positief effect van het patentrecht waar start-ups 
prima gebruik van kunnen maken. Hierdoor kan de start-
up zich concentreren op zijn doel, het idee tot een succes 
ontwikkelen.
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Panasonic Biomedical
Waar Panasonic het initiatief neemt, volgen anderen

Panasonic bouwde de afgelopen veertig 

jaar aan een wereldwijde reputatie als fa-

brikant van kwalitatief hoogwaardige en 

innovatieve medische- en laboratoriu-

mapparatuur. Het netwerk bestaat uit 

langdurige relaties met toonaangevende 

bedrijven op het gebied van farmaceuti-

ca, gezondheidszorg en biotechnologie, 

en met belangrijke academische- en on-

derzoeksinstituten in Europa. Panasonic 

stelde de norm met betrekking tot een 

groot aantal innovatieve producten: 

V.I.P.-panelen, Cool Safe-compressoren en 

’s werelds eerste -152 °C ULT-vriezer. Waar 

Panasonic het initiatief neemt, volgen an-

deren. Wim Wilman, Sales Manager 

Netherlands aan het woord.

Om een indruk te krijgen van de grootte van dit wereldwijde 
concern, starten we met een introductie van Wim’s werkplek. 
Wim werkt op het Nederlandse hoofdkantoor van  Panasonic 
Biomedical Sales Europe BV, onderdeel van de Panasonic 
Healthcare Company (PHC) in Den Haag. ‘Van hieruit 
worden verkoop en marketing en van uit onze locatie in Etten-
Leur, logistiek sales-administratie,  finance  en technische 
service van Panasonic-laboratoriumproducten in heel Europa 
(inclusief Rusland en Turkije) beheerd. In het Nederlandse 
magazijn staan ongeveer 1000 units voorraad te wachten. 
Binnen enkele dagen kunnen reserveonderdelen overal in 
Europa worden geleverd. Dat is één van de sterke punten van 
de Europese verkooporganisatie van Panasonic Biomedical. 

De klant profiteert van optimale service en daarnaast natuurlijk 
van Panasonic’s toonaangevende, innovatieve technologie.’

Want  het productassortiment van Panasonic Biomedical 
omvat een reeks laboratoriumapparatuur met de meest 
geavanceerde technologie, regelvoorzieningen, constructie en 
prestatiekenmerken binnen de industrie. Dat heeft geleid tot 
innovatieve ontwerpen op het gebied van koelcompressoren 
en de modernste elektronica voor ULT vriezers, cryogene 
vriezers, koelkasten, incubatoren en klimaatkamers, 
speciaal ontwikkeld voor biowetenschappen, farmaceutische 
toepassingen, biotechnologie, gezondheidszorg en industriële 
laboratoria. Panasonic Biomedical Sales Europe B.V. 
speelt een essentiële rol bij die productontwikkeling voor 
wereldwijde toepassingen.
 
‘In de producten van Panasonic Biomedical worden de 
nieuwste theorieën en ideeën, koelcompressoren, elek-
tronische componenten, energie-efficiëntie, fabricage met 
behulp van robots en schaalvoordelen toegepast, die directe 
voordelen opleveren voor onze klanten. Bovendien worden 
producten van Panasonic Biomedical uitvoerig getest om te 
kunnen voldoen aan de strengste kwaliteitsnormen ter wereld: 
die van ons! Dankzij strikte toepassing van onze unieke 
Vertical Component Integration™, bieden producten van 
Panasonic Biomedical concrete voordelen – van prestaties en 
betrouwbaarheid tot ergonomie en gebruiksgemak – die geen 
enkele andere fabrikant kan evenaren.’

Kernactiviteit: Healthcare
Panasonic streeft ernaar om van zijn Healthcare-divisie een 
kernactiviteit te maken, met als doel: betaalbare gezondheids-
zorg voor iedereen. Daartoe heeft het bedrijf drie belangrijke 
sectoren op het gebied van gezondheidszorg gedefinieerd dit 
om zowel de levenskwaliteit voor patiënten als de werkproce-
dures voor professionals in de gezondheidszorg te verbeteren. 
‘Bij Panasonic luisteren we naar de mening van klanten en 
professionals in de gezondheidszorg, waardoor producten 
kunnen worden gecreëerd die werkelijk dienen ter ondersteu-
ning van de gezondheid en die de levenskwaliteit verbeteren, 
‘ legt Wim Wilman uit. ‘Panasonic groeit binnen de sector ge-
zondheidszorg en de expertise van het bedrijf op het gebied 
van de vervaardiging van hoge-precisieapparatuur levert een 
steeds grotere bijdrage aan de creatie van optimale, geavan-
ceerde oplossingen voor de gezondheidszorg.’

Innovatieve producten: de TwinGuard 
ULT vriezers en 
Incubators met 
inCu saFe®-con-
structie
Een productgroep die de 
Sales Manager vanwege de 
innovaties graag voor het 
voetlicht wil halen, zijn de 
lage temperatuursvriezers, 
de TwinGuard ULT vrie-
zers (-86°) die een zeer laag 
energiegebruik kennen en 
zeer kostenbesparend zijn.  
De vriezers zijn uitgerust 
met het  Dual Cooling-sys-
teem ontworpen om een 
optimale bescherming van 

waardevolle biologische samples te bieden. Twee individueel 
geregelde compressoren zorgen voor een betrouwbare en uit-
zonderlijk stabiele omgeving met een ultralage temperatuur 
van -86 °C. Mocht één koelsysteem onverwacht uitvallen, dan 
zorgt het andere systeem ervoor dat de onvervangbare samples 
veilig bewaard blijven bij een temperatuur van ongeveer -70 
ºC totdat het defecte systeem weer is gerepareerd.’

‘ De nieuwste unit met dual-cooling (de Panasonic MDF-
U700VX-PE ULT-vriezer van 728 liter) is voorzien van 
de unieke, intelligente ECO-modus van Panasonic, die de 
compressorwerking optimaliseert, zodat deze volledig is 
afgestemd op de bedrijfscondities van de vriezer en het 
energieverbruik wordt geminimaliseerd. Een efficiënte 
langdurige werking van de vriezer wordt bevorderd door het 
condensorontwerp zonder filter, waardoor het regelmatig 
reinigen van filters tot het verleden behoort. De Panasonic 
MDF-U700VX-PE ULT-vriezer is ideaal voor de opslag 
van zeer waardevolle samples in de biotechnologische 
en farmaceutische industrie, bij stamcelonderzoek en 
regeneratieve geneeskunde, weefselbanken en bloed   
transfusiecentra, en andere instellingen voor klinisch en 
biomedisch onderzoek. De MDF-U700VX-PE heeft een extra 
grote capaciteit van 728 liter zonder extra ruimte in te nemen, 
dankzij de nieuwste, uiterst efficiënte VIP Plus-vacuümisolatie 
van Panasonic. Naast een lager energieverbruik, zorgt VIP Plus 
bovendien voor een gemiddeld 24% grotere opslagcapaciteit in 
vergelijking met op conventionele wijze geïsoleerde vriezers 
met hetzelfde vloeroppervlak.’

Daarnaast staat Panasonic bekend om zijn Incubators met 
geavanceerde inCu saFe®-constructie. ‘De exclusieve, met 
koper verrijkte, roestvrijstalen InCu saFe® incubatoren  
voorkomen besmettingsbronnen en verminderen het effect van 
contaminaties in de lucht die ontstaan tijdens normaal gebruik. 
InCu saFe® is speciaal ontwikkeld om passieve kiemdodende 
bescherming te bieden zonder roest of corrosie, en biedt een 
natuurlijke kiemdodende werking om de groei van schimmels, 
mycoplasma en bacteriën tegen te gaan. Alle inwendige 
componenten, inclusief airduct, plaatsteunen, waterpan en 
ventilator kunnen zo nodig eenvoudig worden verwijderd 
zonder gereedschap. Wanneer componenten worden 
verwijderd, worden alle inwendige oppervlakken blootgesteld 
voor een conventionele reiniging. Grote gebogen hoeken 
en elektrisch gepolijste oppervlakken kunnen eenvoudig 
gereinigd worden. Gedurende de H2O2-decontaminatiecyclus 
kunnen inwendige componenten binnen de kamer worden 
verplaatst voor in-situ decontaminatie.’

Panasonic is ook binnen de Nederlandse zorg een voorloper 
qua innovaties, ‘ besluit Wim Wilman. ‘Als onderdeel van 
het wereldwijde verspreide Panasonic leveren we niet alleen 
innovatie aan producten, maar ook aan diensten. Onze 
exclusieve service heb ik al genoemd, maar we kunnen ook 
cruciale adviezen geven op basis van eerdere ervaringen in 
Nederland of daarbuiten. The Global Local noemen we dat.’

Voor meer informatie:
Wim Wilman, 
wim.wilman@eu.panasonic-healthcare.com

www.incusafe.com

www.twinguard-ult-freezers.com

www.vip-ult-freezers.com

www.vipeco-ult-freezers.com
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Cancer Research UK in Hertfordshire gebruikt asepticsu™ single-use  
vultechnologie van Watson-Marlow

•  Geen contaminatie mogelijk door de reiniging van de ma-
chine: asepticsu™ is een gesloten en steriel systeem. 

•  Zorgt voor grotere traceerbaarheid en nauwkeuriger vul-
len

•  Cancer Research UK gebruikt het systeem in combinatie 
met Flexicon FP50 voor het automatisch vullen en afslui-
ten van flacons.

De asepticsu™ single-use technologie van Watson-Marlow 
wordt gebruikt door de Biotherapeutics Development Unit 
(BDU) van Cancer Research UK. En ze zijn daar allerminst 
uniek in. Dit systeem wordt in steeds meer centra voor kli-
nisch onderzoek gebruikt. De voordelen zijn dan ook groot. 

Dit bedrijf kon onder meer het manueel vulproces volledig 
automatiseren. Daardoor kunnen ze hun flacons nu sneller, be-

trouwbaarder en heel precies vullen. Ook de traceerbaarheid is 
beter en bovendien heeft deze technologie het grote voordeel 
dat er geen contaminatie mogelijk is door het reinigen van de 
vulmachine. Het hele systeem is gesloten en steriel, en wordt 
maar één keer gebruikt.

Moderne R&D-unit
De Biotherapeutics Development Unit (BDU) van Cancer 
Research UK gebruikt het asepticsu™ single-use system in 
combinatie met twee Flexicon FP50 vul- en afsluitmachines. 
Deze moderne R&D-unit met een oppervlakte van 2000 m² 
heeft een MHRA-licentie en voldoet volledig aan GMP. Deze 
unit is betrokken bij de procesontwikkeling en productie van 
nieuwe geneesmiddelen voor onderzoek (IMP’s) voor fase I 
klinische onderzoeken gesponsord door Cancer Research UK. 
John Emerson, adjunct-productiemanager BDU: “Wij zijn 

gespecialiseerd in klinisch kankeronderzoek. Voor ons is het 
steriel en veilig kunnen vullen van flacons heel belangrijk. Het 
was daarom logisch dat we de voordelen van de single-use 
technologie zouden gebruiken.”

Meer controle, minder risico
Het asepticsu™ single-use system is geperfectioneerd voor 
een aseptische vulling. In combinatie met de Flexicon vulma-
chines helpt deze technologie om het risico op besmetting in 
vultoestellen te elimineren. Meer controle en minder risico op 
besmetting, dat zijn voordelen die voor veel bedrijven belang-
rijk zijn. 
John Emerson, adjunct-productiemanager BDU: “asep-
ticsu™ heeft veel voordelen voor ons. De vloeistof waarmee 
we flacons vullen komt nooit meer in contact met de mechani-
sche onderdelen, vaste leidingen of de externe omgeving. Zo 
is er dus geen enkel risico op kruisbesmetting. Op vlak van 
traceerbaarheid levert Watson-Marlow alle documenten bij het 
validatiepakket, en dat maakt onze job veel eenvoudiger. Voor 
we asepticsu™ gebruikten, moesten we ofwel manueel pipet-
teren ofwel gebruik maken van externe hulpbronnen.”

Snel en eenvoudig
Dit single-use systeem garandeert dat de vulsystemen schoon 
en vrij van besmetting blijven. De steriliteit wordt gegaran-
deerd doordat alle onderdelen in een dubbele zak zitten en 
vooraf gesteriliseerd worden door middel van een proces van 
gammastraling. Eens het vulproces is voltooid, verwijderen 
gebruikers eenvoudig de asepticsu™-eenheid: snel, eenvoudig 
en veilig.
John Emerson, adjunct-productiemanager BDU: “Wij 
plaatsen onze bestelling via één nummer. Dat vereenvoudigt 
het beheer van de inventaris. Alles komt ook kant-en-klaar bij 
ons toe, zodat we meteen aan de slag kunnen. Alles is volle-
dig geïntegreerd met standaardverbindingen, dus het opstellen 
neemt zo goed als geen tijd in beslag.”

Nauwkeuriger vullen
In de kern van asepticsu™ bevinden zich de Accusil ‘platinum 
cured’ siliconeslangen van Watson-Marlow. Dit zijn de enige 
siliconeslangen die optimaal zijn voor de Flexicon afvulsys-
temen. Deze slangen worden geproduceerd in ISO 14644-1 
Klasse 7 ‘cleanroom’ condities. Belangrijk is dat deze slangen 
heel nauwkeurig vullen mogelijk maken (± 0,5% bij volumes 
van meer dan 1 ml). Zo kan dure overvulling voorkomen wor-
den.

John Emerson, adjunct-productiemanager BDU: “Wij vul-
len flacons van 2 tot 50 ml, maar 5 ml is onze meest gebruikte 
hoeveelheid. Een lading is meestal 5 of 10 liter, wat betekent 
dat we 1000 of 2000 flacons van 5 ml vullen. Het is belangrijk 
voor ons dat we de flacons niet overvullen.”

Meer informatie:
John Engels, 
General Manager Watson-Marlow Netherlands and Belgium.
Mail: john.engels@watson-marlow.nl 

www.wuesthof.com

Voor het bij 1200° C smeden van een WÜSTHOF mes  uit één stuk gloeiend 
chroom-molybdeen-vanadium staal én het slijpen ervan  tot perfecte 
scherpte, geldt dezelfde filosofie als bij de bereiding van exquise gerechten:
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Binnen de Life Science sector wordt veel 

gebruikgemaakt van freelance professio-

nals. Het is daarom niet gek dat er sinds 

de afschaffing van de VAR (Verklaring Ar-

beidsrelatie) en de invoering van de Wet 

DBA (per 1 mei 2016) veel onduidelijkheid 

bij zowel opdrachtgevers als –nemers is 

ontstaan. Om meer duidelijkheid rond-

om deze verandering te creëren en de 

belangrijke rol die de intermediair hierin 

heeft, geeft Daisy Tazelaar, directeur van 

recruitmentbureau Panda International, 

antwoord op vier prangende vragen:

De Wet DBA: 
zorgvrij samenwerken met de intermediair 

1.  Waarom is de VAR voor zzp’ers 
afgeschaft?

‘Het probleem met de VAR was dat het schijnzelfstandigheid 
in de hand hielp. Er was sprake van schijnzelfstandigheid 
wanneer een zzp’er met de VAR als ondernemer werd inge-
huurd, maar feitelijk als werknemer werkte. Hierdoor liep de 
Belastingdienst miljoenen euro’s aan loonheffingen en sociale 
premies mis.’

2.  Wat zijn de recente ontwikkelingen 
rondom de invoering van de Wet 
DBA?

‘Door de invoering van de Wet DBA zijn opdrachtgevers, -ne-
mers en intermediairs verantwoordelijk voor de arbeidsrelatie 
die zij met elkaar aangaan. Dit betekent dat in veel gevallen 
kritisch naar deze relatie gekeken moet worden. Als een op-
drachtnemer (zzp’er) voor een opdrachtgever gaat werken, 
moeten zij samen bepalen of er sprake is van loondienst (een 
dienstbetrekking). Deze ontwikkeling heeft echter voor veel 
onduidelijkheid gezorgd, waardoor er op 18 november 2016 is 
besloten dat er een overgangsperiode geldt, tot in ieder geval 
januari 2018. Dit houdt in dat er tot die tijd geen handhaving 
plaatsvindt en dus ook geen boetes of sancties worden uitge-
keerd, tenzij een geval als kwaadwillend wordt gezien.’

3.  Hoe fungeert de modelovereen-
komst in deze nieuwe situatie?

‘Om ervoor te zorgen dat alle partijen compliant zijn aan de 
Wet DBA, hebben wij er bij Panda voor gekozen om volgens 
een modelovereenkomst te werken. Deze overeenkomst, ver-
meld onder modelovereenkomstnummer 906-2016-82666-1-
0, is opgesteld door onze juridische afdeling en op 31-01-2017 
goedgekeurd door de Belastingdienst. In zo’n overeenkomst 
staat de relatie tussen de opdrachtgever en -nemer zodanig be-
schreven dat er geen arbeidsrelatie ontstaat. Hierbij wordt er 
beoordeeld op de zaken: gezag, loon en persoonlijke arbeid. 
Denk aan afspraken over het geven van instructies, vervan-
ging en economische afhankelijkheid. De overeenkomsten die 
Panda met haar klanten heeft, zijn afgestemd op deze mode-
lovereenkomst. Zo zorgen we ervoor dat de uitvoering in de 
praktijk overeenkomt met de vastgelegde afspraken. 

Daarnaast kiezen we ervoor om een DBA-check te doorlopen 
bij het aannemen van een opdracht. Hierdoor kan het zijn dat 
de opdrachtgever gevraagd wordt om een aantal vragen te  

beantwoorden, om er zeker van te zijn dat er middels de mode-
lovereenkomst gewerkt kan worden. Opdrachtgevers kunnen 
aan de hand van een DBA-toolkit overigens ook zelf beoorde-
len of een opdracht inderdaad DBA-proof is.
Zolang opdrachtgevers en -nemers in de praktijk werken con-
form de bepalingen uit de modelovereenkomst, hebben beide 
partijen vooraf zekerheid dat de relatie niet als een arbeidsre-
latie zal worden beoordeeld. Mocht de Belastingdienst bij een 
controle toch constateren dat partijen niet conform de goedge-
keurde bepalingen samenwerken, dan krijgt de opdrachtgever 
een naheffing voor loonbelasting en sociale premies. De zz-
p’er heeft als zelfstandige dan mogelijk (met terugwerkende 
kracht) geen recht op zelfstandigenaftrek en eventuele fiscale 
voorzieningen.’

4.  Hoe kunnen zzp’ers zorgeloos in 
een team worden opgenomen?

‘In algemene zin geldt: de zzp’er gedraagt zich als opdracht-
nemer en niet als werknemer. Om dit te bewerkstelligen, kun-
nen onderstaande richtlijnen in acht worden genomen:

1.  De zzp’er ontvangt geen leiding of toezicht op de uitvoering 
van zijn/haar werkzaamheden (behoudens aanwijzingen of 
instructies omtrent het resultaat van de opdracht).

2.  Er zijn afspraken gemaakt over zijn/haar aansprakelijkheid 
bij de uitvoering van de werkzaamheden.

3. De zzp’er draagt zelf debiteurenrisico.

4.  De zzp’er wordt niet doorbetaald in geval van afwezigheid 
of einde opdracht.

5. Indien de zzp’er gebruikmaakt van hulpmiddelen van de 
opdrachtgever, betaalt hij/zij daarvoor een vergoeding. De 
precieze beoordeling van bovenstaande richtlijnen door de 
Belastingdienst zal in de praktijk vormkrijgen, de Wet DBA is 
nieuw en jurisprudentie ontbreekt.’

De rol van Panda International als 
adviserende intermediair
Juist nu de Wet DBA zo in opspraak is, adviseert Panda zo-
wel freelancers als opdrachtgevers over het onderwerp. Het 
recruitmentbureau is gespecialiseerd in de Life Science sector 
en merkte de onduidelijkheid die onder opdrachtgevers en –
nemers ontstond al snel op. Om de groeiende informatiebe-
hoefte van haar stakeholders te vervullen, besloot Panda zich 
het onderwerp volledig eigen te maken. Dit deed zij onder 
andere door ieder relevant seminar en verschillende kennis-
sessies te bezoeken. Verder was (en is nog steeds) het continue 
contact met zowel juridische adviseurs, de Belastingdienst, en 
opdrachtgevers zeer belangrijk.

Doordat Panda op de hoogte is van de laatste ontwikkelingen, 
kan zij zowel kandidaten als opdrachtgevers tijdig adviseren. 
Het is namelijk belangrijk dat het vooraf duidelijk is of er ge-
bruikgemaakt kan worden van een modelovereenkomst, of dat 
bijvoorbeeld een payroll-constructie beter past. In het geval 
van complexere vraagstukken wordt de afdeling Operations 
van Panda ingeschakeld. Daisy legt uit: “De Wet DBA hoeft 
niet complex te zijn. Het is echter belangrijk om te weten hoe 
dit het beste geïmplementeerd kan worden in de praktijk. Dat 
is voor elke opdrachtgever namelijk verschillend. Panda advi-
seert hierin zowel opdrachtgevers als -nemers.”

Geen stress voor stakeholders 
Het voordeel voor de opdrachtgever om Panda in te schakelen 
wanneer ze op zoek gaan naar een externe – freelance - con-
sultant is dat ze niet alleen een agency inschakelen die ge-
specialiseerd is en toegang heeft tot de beste kandidaten in 
de markt, maar ook op de hoogte worden gehouden van de 
laatste ontwikkelingen in de markt. Panda’s brede en actuele 
kennis over de freelance-sector, en in dit geval specifiek over 
de Wet DBA, biedt haar opdrachtgevers en –nemers veel rust. 
Beide partijen hoeven niet bang te zijn dat zij recente ontwik-
kelingen over het hoofd zien; dit neemt het recruitmentbureau 
namelijk uit handen. Wanneer er relevante ontwikkelingen 
omtrent de Wet DBA zijn of in de nabije toekomst staan te 
gebeuren, dan adviseert Panda haar opdrachtgevers en –ne-
mers direct en zullen wetwijzigingen voor geen problemen of 
onduidelijkheden zorgen.

Bij vragen over dit onderwerp of behoefte aan meer informatie 
over de werkwijze van Panda International, kan contact wor-
den opgenomen met Daisy Tazelaar. Dit kan via het telefoon-
nummer +31(0)20 2044 502 of door een mailtje te sturen naar: 
d.tazelaar@panda-int.com.

Panda International is een recruitmentbureau gespe-
cialiseerd in de Life Science sectoren binnen Europa. 
Vanuit Amsterdam verbindt het bureau kwalitatief 
hoge en onafhankelijke professionals met organisaties 
in de sectoren Biotechnologie, Voeding, Medische ap-
paratuur en Farmacie. De sterkte van Panda en haar 
medewerkers ligt in partnerships; het bureau ziet 
haar klanten en kandidaten als partners en niet als 
een middel naar een doel. Dit levert veel mooie samen-
werkingen op en maakt Panda dan ook trots winnaar 
in de categorie Small Business van de Staffing Awards 
2017.
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Berendsen Cleanroom Service lijkt er een gewoonte van te maken te anticiperen op 

veranderingen in de markt. Ook nu zijn zij weer één van de eersten met de introductie van een 

speciale cleanroombrillen wasmachine die volledig gevalideerd en operationeel is. ‘Wat we 

vaak zien is dat de cleanroombrillen worden gedesinfecteerd door deze met een doekje af te 

vegen. En juist daar zit geen kwaliteitsborging. Terwijl dat heel belangrijk is, lettend op de 

ruimtes met de hoge classificatie waar deze producten worden gedragen. Ook de FDA heeft 

hier destijds al verscheidene opmerkingen over gemaakt’, aldus Arthur Lettinga 

productmarketing manager, Berendsen Cleanroom.’ De nieuwe cleanroombrillen wasmachine 

zorgt er nu juist voor dat het proces geborgd is én dat er documentatie van is die men kan 

overleggen.

Berendsen  
Speciale reiniging cleanroombrillen

Het is ochtend in Bolsward. Terwijl buiten de karren met cle-
anroomkleding vanuit de vrachtwagen de cleanroomwasserij 
in gaan, krijgen de accountmanagers een training. Voor de 
cleanroomspecialist uit het noorden van het land is de goed 
geïnformeerde accountmanager de eerste die contact heeft met 
de vele klanten in de biotechnologie en life sciences. Daarom 
vormt deze specialist een belangrijke sleutel tot hun succes. 
Want in het voortraject en in de service tijdens het contract 
maakt Berendsen het grote verschil. ‘Onze accountmanagers 
hebben ieder een eigen regio, kennen de klant, het bedrijf en 
de processen goed en zijn in staat kritische vragen te stellen en 
mee te denken.’ Dat traject is goed zichtbaar in hun zelf ont-
wikkelde Cleanroom Service Cycle. Iemand die klant wordt 
bij Berendsen, vindt hierin precies wat hij of zij kan verwach-
ten vanaf het eerste contact. De Cleanroom Service Cycle start 
met het geven van professioneel advies, het zoeken naar een 
oplossing die bij de klant past en het volledig onderhouden 
van deze oplossing waardoor een klant zich volledig kan rich-
ten op haar eigen werkzaamheden. Bij dat volledige onder-
houd is er keuze uit verschillende gevalideerde wasprocessen 
binnen Berendsen. Dit betekent dat er voor iedere specifieke 

toepassing het juiste wasproces te vinden is en dus aan iedere 
wens van de klant kan worden voldaan.

Productbescherming
In de meeste gevallen moet natuurlijk het product beschermd 
worden tegen deeltjes, maar er zijn ook situaties waarin het 
belangrijk is om de personen te beschermen bij bijvoorbeeld 
het werken met schadelijke stoffen.’ Een bril is in het eerste 
geval, volgens Arthur Lettinga, vooral nodig om huidschilfers, 
wenkbrauwharen en zweetdruppels uit het proces te weren. 
‘Die cleanroombrillen ofwel goggles hebben we in verschil-
lende maten, zodat iedereen een bril kan kiezen die comfor-
tabel zit.’

Door elke bril te voorzien van een speciale chip, is structureel 
het aantal wasbeurten te monitoren. ‘In een ISO 5 omgeving 
of lager, wat ook in de GMP-richtlijn staat, is het aan te raden 
dat iedere keer dat iemand de cleanroom opnieuw betreedt, er 
ook een schone goggle wordt gebruikt. Het komt nog regel-
matig voor dat er wel nieuwe cleanroomkleding wordt gepakt, 
maar de cleanroombril even snel met een doekje wordt ge-
desinfecteerd. De factor zekerheid in reinheid ontbreekt hier 
volledig en dat kan ernstige gevolgen hebben voor de produc-
ten waarmee men werkt. Door de cleanroombrillen te laten 
behandelen in de speciale cleanroombrillen wasmachine is 
zekerheid in reinheid weer volledig van kracht. 
 
Aan tafel
Berendsen heeft drie verschillende cleanroombrillen in haar 
assortiment. Belangrijk volgens Lettinga is dat deze niet 
knellen, niet beslaan (goed zicht) en dat gebruikers er een 
eigen bril onder kunnen dragen. ‘We merken in de praktijk 
dat we met deze drie modellen een hele grote groep gebrui-

Fleximat
Eén van de nieuwe artikelen bij Berendsen is de Fleximat. 
Deze mat slaagt erin om 99,9% van de voet- en wielgedragen 
deeltjes vast te houden. Dit laatste is bijzonder in vergelijking 
met andere toepassingen in de markt, waarbij juist deeltjes 
vrijkomen bij verwisseling van de mat of het verwijderen 
van lagen van de mat. De Fleximat heeft een antibacteriële 
werking waardoor er geen leefruimte voor bacteriën is. 
Belangrijk is dat onder de mat geen bacteriegroei ontstaat, ook 
dat hebben wij naar aanleiding van een klantvraag onderzocht 
en dit had een positief resultaat. De mat verzamelt deeltjes 
van 0,1 tot 100 micron en past zich door de soepelheid aan 
elk wiel- en schoenprofiel aan. Kijk voor meer informatie op 
www.berendsen.nl/cleanroom

Hoe cleanroombrillen consistent 
en reproduceerbaar reinigen?
Doel van de ontwikkeling van de MicronGoggles 
service van Berendsen was om tot een consistent, 
reproduceerbaar en gevalideerd proces te komen voor 
het reinigen, desinfecteren en steriliseren van brillen. 
Voor deze service worden de brillen eerst in een RVS-rek 
geplaatst om ze machinaal te reinigen en van zichtbaar 
vuil als vingerafdrukken en wimperhaar te ontdoen. 
Daarna worden de brillen thermisch gedesinfecteerd 
om het aantal mini-organismen terug te brengen tot 
minimaal log 6. Na deze reiniging en desinfectie kan er 
aanvullend nog een sterilisatieproces gevolgd worden 
in één van de gevalideerde autoclaven in de drukkamer 
bij Berendsen. Dit hele proces is gevalideerd volgens 
de NEN-EN-ISO 15883-1 en NEN-EN-ISO 15883-2, 
Instrumentenwasmachine normering. 

kers goed kunnen bedienen.’ 
Die afstemming begint bij 
het eerste gesprek wanneer 
de accountmanager met een 
klant om tafel zit. ‘Ontzorgen 
is op dat moment ons belang-
rijkste doel. Welke service 
en producten heeft een klant 
van ons nodig om haar eigen 
procesvoering op het juiste 
kwaliteitsniveau te krijgen en 
te behouden?’

Door deze klantwensen te 
verzamelen, is Berendsen 
door de jaren heen zich gaan 
verbreden tot een klantge-

richte leverancier die voorziet in cleanroomoplossingen die 
wasbaar zijn. Een goed voorbeeld zijn ook de cleanroom-
doeken, waar vanuit de markt veel behoefte aan is. ‘Om ons 
product goed af te stemmen op de vraag is het voor ons be-
langrijk te weten voor welke toepassing de doekjes worden 
gebruikt. Zo moet een doekje voor het reinigen van een tafel 
in een ruimte met een ISO 5 of ISO 8 classificatie aan andere 
voorwaarden voldoen dan een doekje waarmee oliën en vetten 
worden opgenomen.’ Naast zijn bureau staan een aantal dozen 
met nieuwe doekjes die hij binnenkort door klanten wil laten 
testen. ‘De kwaliteit van het betreffende product moet eerst 
goedgekeurd worden, voordat wij het bij onze klanten laten 
testen. Zij mogen in geen enkel geval hinder ondervinden in 
hun particle monitoring als gevolg van ons te testen product. 
Uiteraard zijn zij immers de beste personen om te beoordelen 
of een product in de praktijk werkt. Pas als de interne test en 
de reactie van de klant goed bevonden zijn, dan nemen we een 
dergelijk product in ons assortiment op.’
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