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'We rennen met de koplopers mee'
‘Het gaat goed met HollandBIO. Maar dat is geen reden 
om achterover te leunen.’ stelt Annemiek Verkamman, 
managing director van HollandBIO met 170 leden het 
kloppend hart van de Nederlandse life sciences sector. 
‘Want stilstand is achteruitgang.’

Lees verder op pagina 37

ProPharma Group Acquires Xendo B.V.
“De combinatie van collectieve expertise uit beide 
organisaties creëert een unieke, onafhankelijke en 
volledig geïntegreerde compliance oplossing die onze 
klanten voorziet van een uitgebreid service palet en een 
wereldwijd bereik.”

Lees verder op pagina 38

Aiming to protect, not to attack
Het Amsterdamse Kiadis Pharma staat met
ATIR101 op het punt een doorbraak te
maken. CEO Arthur Lahr aan het woord.
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Een samenwerkingsverband tussen Nederlandse en Vlaamse organisaties 
gaat onder de vlag van HELIS Academy vanaf 2019 starten met een nieuwe 
opleidingsprogramma voor Business Developers in Life Sciences & Health. Het 
project wordt mede gefinancierd door de EU en ministerie van Economische 
Zaken en streeft naar een optimalisatie van de Life Sciences & Health cluster in 
Vlaanderen en Nederland. Het project zet in op het ontwikkelen en aanbieden 
van  innovatieve opleidingen die starters beter moeten voorbereiden op de 
arbeidsmarkt in bepaalde competentiegebieden waar een tekort aan is. De 
Academy zal opleidingstrajecten voorzien in zes domeinen: GMP, evidence 
based testing, data analysis, technology & life sciences, product & process design 
én Business Development. Hyphen Projects – bekend als de organisator van 
o.a. Innovation for Health en BioBusiness Summer School – trekt de kar voor 
Business Development opleiding en gaat samen met flanders.bio als partner het 
nieuwe opleidingsprogramma ontwikkelen voor dit domein.

Haifen Hu, directeur van Hyphen Projects: “Business Developers hebben een 
essentiële rol in het succes van Life Sciences bedrijven. Zij initiëren, structureren 
en managen strategische partnerships en deals die nodig zijn om het bedrijf 
en de productontwikkeling verder te brengen. Om dit goed te kunnen doen 
moeten Business Developers in deze sector enerzijds beschikken over grondige 
kennis van de science (vaak zijn ze gepromoveerd) en anderzijds gedegen 
commerciële skills en competenties hebben. En juist deze combinatie maakt 
goede Business Developers erg gewild en schaars.” 
Een eerder uitgevoerd arbeidsmarktonderzoek door flanders.bio in Vlaanderen 
bevestigt dit beeld. Stefan Vanderhauwaert van flanders.bio: “De bedrijven 
ervaren een tekort aan competente Business Developers. Young professionals 
met commerciële ambities zijn er wel voldoende, alleen missen zij over het 
algemeen de juiste ervaring en juist deze groep willen we gaan helpen zich 
versneld te ontwikkelen in hun rol als Business Developers.”

HELIS Academy start in 2019 met de eerste lichting voor hun ‘Talent Accelerator 
Programme (TAP) for Business Developers in Life Sciences’. Het programma is 
een intensief leertraject waarin jonge Business Developers in een peer-groep 
kunnen leren van succesvolle BD professionals en experts door middel van 
trainingen, sparringsessies, inspirerende ervaringsverhalen en 1-op-1 coaching. 
Het doel is om de leercurve van jonge Business Developers te versnellen en 
daarmee ze eerder effectief en productief te maken voor hun werkgevers. In 
kleinschalige setting leren ze van ervaren Business Developers, experts en 
trainers, maar ook van de fouten en successen van ontwikkelingsgelijken. 

Volgens Hu is juist daar veel behoefte aan: “Wat we in persoonlijke gesprekken 
terug horen van biotech bedrijven is dat zij over het algemeen twee opties zien 
voor het binnenhalen van Business Development expertise in hun bedrijf: ofwel 
ze nemen een ervaren Business Developer aan boord die zich al heeft bewezen 
in het vak, soms in loondienst, soms op consultancy basis. Nadeel hiervan is dat 
ervaren BD’ers schaars zijn, waardoor ze vaak van een ander bedrijf ‘weggeplukt’ 
moeten worden. Bovendien zijn de kosten voor ervaren BD’ers behoorlijk hoog 
en kunnen die niet door alle jonge bedrijven opgebracht worden. Een ander 
optie is het aannemen van een starter (al dan niet met een PhD) zonder BD 
ervaring, die ze zelf intern ‘opleiden’ voor de BD rol. Alhoewel de kosten hiervoor 
lager zijn dan voor een ervaren BD’er, is een starter het eerste jaar vaak nog niet 
erg productief en het kost veel tijd om hem of haar te begeleiden. De bedrijven 
hebben over het algemeen geen speciale opleidingsprogramma’s voor de 
starters, waardoor de starter het vak moeten leren door mee te lopen, het zelf te 
proberen, met vallen en opstaan.”

Hiernaast speelt een andere factor ook een rol. Met name voor de jongere 
generatie millennials staan professionele en persoonlijke ontwikkeling en de 
mogelijkheid om met ontwikkelingsgelijken te kunnen sparren hoog op hun 
prioriteitenlijst. Daardoor delven biotech bedrijven nogal eens het onderspit 
in de concurrentieslag om toptalent van multinationals, doordat zij betere 
arbeidsvoorwaarden en mogelijkheden voor opleidingen en ontwikkeling 
kunnen bieden. Het TAP BD programma van HELIS Academy geeft biotech 
bedrijven de mogelijkheid om hun commerciële talenten een opleidings- en 
ontwikkelingsprogramma aan te bieden gericht op hun Business Development 
competenties. 

De inhoud van het opleidingsprogramma wordt ontwikkeld door interviews 
te houden met diverse biotech bedrijven en in nauwe samenwerking met een 
klankbordgroep van Business Development executives afkomstig van Belgische 
en Nederlande biotech bedrijven als Biocartis, AM-Pharma, argenx, Galapagos, 
Genmab en Ablynx.

De eerste lichting gaat naar verwachting in april 2019 van start en er is plek 
voor circa 15 junior Business Development professionals uit Nederland en 
Vlaanderen die werkzaam zijn voor Life Sciences bedrijven op het gebied van 
drug development, diagnostics, contract manufacturing of contract services. 
Daarnaast zijn ondernemers die zelf verantwoordelijk zijn voor Business 
Development binnen hun start-up ook welkom. Hiernaast is de organisatie 
nog op zoek naar ervaren Business Developers die aan het programma willen 
bijdragen als spreker en/of coach. Voor meer informatie over deelname aan het 
programma of bijdragen als spreker en/of coach kijk op www.bdplifesciences.
com of neem contact op met Haifen Hu van Hyphen Projects of Stefan 
Vanderhauwaert van flanders.bio.

HELIS Academy lanceert nieuw talent 
ontwikkelings programma voor Business 
Developers in Life Sciences 

“Het programma is een intensief leertraject waarin jonge Business 
Developers in een peer-groep kunnen leren van succesvolle BD 
professionals en experts door middel van trainingen, sparringsessies, 
inspirerende ervaringsverhalen en 1-op-1 coaching.” 

Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling
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Toonaangevende, internationale farma-concerns als Merck en 
Bayer. Maar ook belangenvereniging voor Biotech bedrijven 
HollandBIO en het snelgroeiende Novio Tech Campus. In de 
najaarseditie van het enige, sinds 12 jaar twee keer per jaar 
verschijnende vakmagazine BiotechNews & Life Sciences 
deelt het brede scala aan Life Sciences organisaties weer haar 
succesvolle ontwikkelingen. 

De hele branche geniet al jaren van een positieve flow. Immers: van alle 
topsectoren groeit de sector Life Sciences & Health het sterkste. En dat zorgt voor mooie cijfers. 
Of het nu gaat om de groei van arbeidsplaatsen op de campussen en science parken -volgens de 
publicatie van Buck Consultants in dit magazine tussen 2014 en 2018 toegenomen met 22% tot 
in totaal 47.000 arbeidsplaatsen- , de stijging van het aantal Life Sciences parken (momenteel 
24) of de verdubbeling van het aantal Life Science bedrijven (zie grafiek): het zijn zomaar een 
paar cijfers die de groei van de sector onderstrepen. Toeleveranciers of dienstverleners die zich 
richten op deze branche, waaronder ABN Amro Healthcare, SIRE Life Sciences Recruitment 
en Executive Search Consultancy, maar ook dit vakmagazine ontwikkelen zich op hun beurt in 
rap tempo. 

Waar kunt u BiotechNews & Life Sciences 
de komende maanden ‘In Real Life’ 
ontmoeten? We zijn present op de Dutch 
Life Sciences Conference op het Leiden 
Bio Science Park op 29 november 2018, 
Innovation for Health in het WTC Rotterdam 
op 14 februari 2019 en het Health Valley 
event in Pathé Nijmegen op 14 maart 2019.

We hopen u daar persoonlijk de hand te 
kunnen schudden. Vooralsnog: veel plezier 
met deze najaarseditie 2018!

Drs. Ilse Kuiper
Hoofdredacteur

Recruitment for Science professionals
Biotech, Chemistry, Life Science, Pharma

Training for Academics
“3 steps to a career in industry”

Consultancy for SMEs
Coaching and development senior staff

Recruitment Strategy
Hiring and development of high potentials

Info@peopleinscience.nl ● +31 (0) 294 772 700
www.peopleinscience.nl 

Colofon

Lava Therapeutics B.V. (LAVA) is a Dutch 
start-up biotechnology company, founded 
in 2016 based on cutting-edge research 
performed by Dr. Hans van der Vliet’s group 
at the VU University Medical Center and 
Cancer Center Amsterdam.
 
LAVA is developing  a bispecific antibody 
platform for the generation of γδ T-cell 
engaging compounds for the treatment of 
cancer.
 
γδ T cells are a potent class of proinflammatory 
immune effector cells that provide effective 
tumor immunosurveillance and anti-tumor 
immune responses against a wide variety of 
both solid and haematological malignancies. 
A correlation with good prognosis and 
favourable outcomes has been shown for 
cancer patients with γδ T cell infiltrated 
tumors.
 
LAVA’s first-in-class immuno-oncology 
approach activates γδ T cells in a tumor target 
dependent manner, avoiding generalized 
T-cell activation which is known to induce 
side effects and to reduce anti-tumor effects. 

Proof of principle has been established by 
in vitro and in/ex vivo studies in which γδ 
T cell engagers demonstrate potent tumor 
lysis. LAVA is currently progressing multiple 
compounds through preclinical development, 
creating a portfolio of bispecific γδ T cell 
engager candidates. 
 
Early 2018 LAVA announced that it raised 
16M EURO in the company’s first major 
institutional financing round from an investor 
syndicate led by Gilde Healthcare and Versant 
Ventures with additional support from US-
based MRL Ventures Fund (MRLV), joining 
founder investors Lupus Ventures and Biox 
Biosciences. Having secured this financing, 
Lava Therapeutics’ near-term goals are now 
to build out its operations by hiring key 
personnel, broadening of the platform and to 
advance a first lead program towards the clinic. 

Lava Therapeutics B.V. (LAVA)
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In opdracht van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat en het Netwerk Kennissteden 

Nederland heeft Buck Consultants International (BCI) wederom het Nationale Campussen 

Onderzoek uitgevoerd. Wat blijkt is dat de werkgelegenheid bij bedrijven op de 17 al langer 

bestaande campussen en science parks in Nederland in de periode medio 2014 – begin 

2018 is gegroeid met 5.700 arbeidsplaatsen (+ 22%) tot in totaal 47.000 arbeidsplaatsen.  

Ter vergelijking: de totale werkgelegenheid in de gemeenten waar deze parken liggen groeide in 

dezelfde periode met 6%. De campussen en science parks blijken een gewilde vestigingsplaats  

te zijn, want ook het aantal bedrijven groeide in diezelfde tijd met 30% tot ruim 2.200.

De meerwaarde van campussen   voor life sciences bedrijven     

In totaal zijn 82 campusinitiatieven beoordeeld. Hiervan zijn 
er 35 als ‘echte’ campus of campusinitiatief geclassificeerd 
volgens de  gehanteerde definities van een campus. Op basis 
van kengetallen zijn de campussen in ontwikkelingsfasen 
ingedeeld. Figuur 1 laat zien welke ontwikkelingsfasen een 
campus doorloopt.

Life sciences campussen
Uit het overzicht blijkt dat bijna 70% van de campussen haar 
speerpunten deels of zelfs voor een groot deel richt op life 
sciences (tabel 1 & figuur 2). Van de 35 campussen richten 
6 campussen zich overwegend (soms zelfs bijna 100%) op 
life sciences en 12 campussen richten zich op een breed palet 
aan thema’s waarin life sciences een behoorlijk aandeel heeft. 
Vrijwel alle volwassen campussen hebben in meer of mindere 
mate een focus op life sciences. Het Leiden Bio Science Park 
is daarvan de enige met een zeer sterke focus op life sciences, 
die ook in de naamgeving van het park terugkomt.

Opvallend is de opkomst van campussen die zich richten op 
groene life sciences. Hiermee lijkt te worden ingesprongen op 
trends met betrekking tot duurzaamheid en gezonde voeding/ 
levensstijl en de rol die landbouw en voedselproductie hierin 
spelen. De Wageningen Campus is in deze categorie de enige 
volwassen campus.

Figuur 1: De ontwikkelingsfasen van campussen
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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.
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De meerwaarde van campussen   voor life sciences bedrijven     

Campussen als voedingsbodem voor 
succesvol life sciences onderzoek
Dat Nederlandse campussen een goede voedingsbodem zijn 
voor succesvol onderzoek blijkt bijvoorbeeld uit het feit dat 
Galapagos en Genmab, twee van de grootste biotechbedrijven 
in Europa, beiden een belangrijk onderzoekscentrum met 
substantiële werkgelegenheid op één van de Nederlandse 
campussen hebben (respectievelijk Leiden Bio Science Park 
en Utrecht Science Park). De twee bedrijven zijn samen goed 
voor een beurswaarde van zo'n €13 mrd. 

Uit het onderzoek blijkt dat campussen aantrekkelijk zijn, 
omdat ze werken als een magneet die een aantrekkende 
werking uitoefent op mensen, instituten en bedrijven die 
afkomen op de continue flow van kennis. Door op een campus 
gevestigd te zijn, kunnen bedrijven profiteren van deze kennis 
en wordt open innovatie gestimuleerd. 

Daarnaast bieden campussen tal van gedeelde faciliteiten, die 
er enerzijds voor zorgen dat (jonge) bedrijven op betaalbare 
wijze gebruik kunnen maken van (onderzoeks)faciliteiten. 
Anderzijds is het een manier om gebruik te maken van kennis 
van anderen door middel van samenwerking of bijvoorbeeld 
contractonderzoek. Rondom gedeelde faciliteiten is dus ook 
vaak sprake van open innovatie.

Flexibiliteit in huisvesting
Voor life sciences bedrijven is de behoefte aan flexibele 
huisvestingsmogelijkheden groot. In het geval van 
een biotechnologisch R&D bedrijf dat zich richt op 
medicijnontwikkeling is de kans op onverwachte uitbreiding 
even groot als de kans op inkrimping met het succes of falen 
van een nieuw medicijn. Een tekort aan geschikte gebouwen 
of flexibiliteit in huisvesting kan de groei van Nederlandse 
campussen remmen, wat weer tot gevolg heeft dat het 
innovatiepotentieel niet ten volste wordt benut. Marktpartijen 
vinden de verhuur aan start-ups en spin-offs vaak te riskant 
waardoor ontwikkelingsmogelijkheden onbenut blijven. Er 
zijn dus partijen nodig die bereid zijn een hoger risico te 
willen dragen en flexibiliteit in metrages en 
looptijd bieden.

Kansen voor innovatie 
Uit het onderzoek blijkt dat campussen voor bedrijven 
meerwaarde hebben, omdat er een stimulerende innovatie-
omgeving is. Steeds meer nieuwe bedrijven (start ups, 
Nederlandse bedrijven, bedrijven uit het buitenland) kiezen 
voor campussen – ook als ze (nog) geen directe link hebben 
met bijvoorbeeld de universiteit op een science park. 
Om de innovatiekracht en economische meerwaarde nog 
verder te benutten stelt Buck Consultants International 7  
actiepunten voor:

•  ontwikkeling van vastgoed (gebouwen) en researchfaciliteiten 
voor nieuwe bedrijven;

•  zorg dragen voor afdoende bereikbaarheid per fiets, openbaar 
vervoer en auto, omdat op de campussen steeds meer mensen 
werken, studeren en ook bezoekers trekken;

•  extra aandacht voor het identificeren van business 
development-mogelijkheden;

•  meer financierings- en subsidiemogelijkheden creëren voor 
het realiseren van gedeelde onderzoeksfaciliteiten / labs / 
pilot plants;

Figuur 2: Actueel beeld van campussen met 

een focus op life sciences in Nederland

Tabel 1: Overzicht van campussen met een focus op life sciences

•  nationale en regionale actieprogramma’s om meer 
internationale kenniswerkers naar Nederland te halen en hier 
te houden;

•  actieve internationale marketing & acquisitie om 
buitenlandse bedrijven te wijzen op de specifieke kansen die 
de campussen bieden;

• meer onderlinge kennisuitwisseling tussen de campussen.

Max Overmeer en René Buck zijn beiden werkzaam 
bij Buck Consultants International. BCI adviseert life 
sciences-bedrijven wereldwijd met locatie- en supply chain 
vraagstukken. Daarnaast stelt het bureau marktverkenningen 
en businessplannen op voor campussen en science parks. Bij 
BCI werken 65 professionals in kantoren in Nijmegen, Den 
Haag, Londen, Frankfurt, Parijs, de VS (Atlanta, Silicon 
Valley, Los Angeles) en Azië (Shanghai, Singapore).
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BIOTECH VOOR EEN 
GEZONDE EN DUURZAME 
SAMENLEVING

EEN IJZERSTERK  
INNOVATIEKLIMAAT 

NIEUWE TECHNOLOGIE VOOR  
EEN BETERE TOEKOMST

SNELLER & BETER VAN  
LAB NAAR PATIËNT 

VOORKOMEN IS BETER  
DAN GENEZEN 

@HollandBIO

Kapitaal, kennis en infrastructuur maakt Nederland 

onbetwist de biotech place to be.

Maatschappelijke uitdagingen verdienen biotech 

oplossingen. 

Want alleen dan gaan gezondheid, innovatie en 

betaalbaarheid hand in hand.

Een glansrol voor vaccins in de heilige graal van de 

gezondheidszorg: preventie. 

HollandBIO is de belangenvereniging voor de Nederlandse biotech. Samen gaan en staan we voor: 

Denk mee, doe mee en sluit je aan bij HollandBIO! Meer dan 170 leden gingen je al voor.

info@hollandbio.nlwww.HollandBIO.nl

008-180006[advertentie]def.indd   1 02-03-18   13:25
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2-BBB Medicines BV
Terug in fase 1 studie met technologie voor medicijnen tegen MS

 

Drie jaar had de bevlogen ondernemer ervoor nodig om het 
bedrijf dat hij na een ‘overname’ verliet weer op de rails te 
zetten. Belangrijk voor hem was een organisatie neer te 
zetten waarbinnen hij zich als eigenaar volledig ging richten 
op het eindproduct: ‘Dat flesje waar het medicijn in zit dat 
mensen beter maakt.’ Een wens die hij al koestert sinds een 
studievriend van hem door een acute aandoening aan de 
bloedvaten in de hersenen halfzijdig verlamd is, omdat ze 
hem in het ziekenhuis indertijd niet verder konden helpen  
met medicijnen. 

Precisie medicijnen tegen 
hersentumoren
Het waren een select aantal aandeelhouders uit de begintijd 
die hem ondersteunden bij de her-start als 2-BBB Medicines 
BV. ‘Daarnaast zijn we voor ons product voor de behandeling 
van hersentumoren een strategische samenwerking aangegaan 
met het Deense ‘precision medicine’ bedrijf Oncology 
Venture. Zij geloven net als ik in onze technologie en in het 
hersentumorproduct. We hadden immers voor het faillissement 
al 84 patiënten met een hersentumor behandeld en de resultaten 
van die fase 1/2a studie waren goed. Oncology Venture heeft een 
marker voor chemotherapie ontwikkeld en gaat nu ons product 
verder ontwikkelen naar fase 2 en de registratietrials, zodat ze 
deze kunnen gebruiken om hun marker samen met ons product 
sneller bij de juiste patiënten met hersentumoren te brengen.’ 

Gaillard legt uit dat zijn technologie gebaseerd is op 
nanomedicijnen; een liposomale toediening waarbij er een 
nanobolletje om een geneesmiddel heen wordt gemaakt. 
‘Nieuw is dat we aan de buitenkant van dat bolletje, dat 
behandeld is om lang in de bloedbaan te blijven en weinig 
interactie met andere cellen aan te gaan, een specifiek 
peptide koppelen. In dit geval het lichaamseigen anti-oxidant 
glutathion. Dat heeft op de bloedvaten in de hersenen en de 
ogen een actieve opname receptor, waardoor er meer van dat 
bolletje en het geneesmiddel in de hersenen en het oog terecht 
komt.’ Gaillard legt uit dat het in dit geval zelfs gaat om vijf 
keer zo veel geneesmiddel, zonder dat het daarvoor nodig is 
meer medicijn toe te dienen. Een patentpositie waarmee ze 
hersenziektes kunnen behandelen waarbij het niet mogelijk is 
meer medicijnen te geven, omdat bijvoorbeeld het maximum 
van de toe te dienen chemo in de rest van het lichaam al  
is bereikt. 

Het unieke van de door Gaillard ontwikkelde technologie is dat 
hij zich met glutathion richt op de actieve transportreceptoren 
die in de hersenen en ogen aanwezig zijn. ‘Door deze 
lichaamseigen stof te gebruiken, omzeil je als het ware de 
zeer goede barrière die de bloedvaten in de hersenen vormt. 
Een truc die al jarenlang academisch wordt gebruikt, maar 
nog altijd niet in een therapie bij mensen terechtgekomen 
was.’ Een gegeven waar de Leidse ondernemer behalve op 
gepromoveerd, ook op is afgestudeerd. ‘Mijn doel is vanaf 
toen al geneesmiddelen te vinden die werken in de hersenen 
en het zal beslist geen toeval zijn geweest dat ik op het moment 
dat ik toen ik bij het ziekbed van mijn studievriend zat, een 
telefoontje kreeg dat ik stage kon lopen bij een vakgroep die 
zich richtte op onderzoek naar ziektes van de bloedvaten in de 
hersenen. Daarbij heb ik toen eveneens bij Organon onderzoek 
gedaan naar een manier om geneesmiddelen uit het bloed in de 
hersenen te bepalen.’ 

MS aanval met één infuus behandeld 
Inmiddels zet 2-BBB de ontwikkelde G-Technologie niet al-
leen in om hersentumoren te behandelen, maar hebben ze ook 
twee producten in de pijplijn voor de behandeling van Multiple 
Sclerose (MS) en degeneratieve oogziektes. Daarvan loopt voor 
de technologie voor MS inmiddels weer een fase 1 studie. Een 
hard gelag voor de ‘nieuwe’ directeur, want deze studie had hij 
voordat hij afscheid nam van zijn bedrijf eigenlijk al afgerond. 
‘Het voordeel is nu wel dat het middel beter is geworden. We 
gebruiken nu een poeder in plaats van een vloeistof, omdat dit 
langer houdbaar is en één van de duurste ingrediënten is nu met 
een meer commerciële prijsstelling geproduceerd.’ De fabriek 
om het middel op commerciële schaal te produceren wordt tij-
dens dit traject al gebouwd, zodat de productie na afronding 
van de studie zo snel mogelijk kan starten.  ‘Omdat het middel 
al gebruikt wordt bij MS, verwachten we daarna nog een kleine 
fase 2 studie te doen, waarop het materiaal eind volgend jaar al 
beschikbaar zal zijn voor de registraties studies.’ 

Gaillard geeft als voorbeeld dat MS-patiënten die nu bij een 
aanval drie keer achter elkaar 1 gram van het medicijn krijgen, 
nu voldoende hebben aan één keer 300 milligram. ‘Dit omdat er 
door onze technologie minder stof nodig is voor hetzelfde effect 
in de hersenen. Het gevolg is dat je niet alleen minder en minder 
vaak hoeft te geven, maar dat ook de bijwerkingen minder zijn.’ 
Een traject waarvoor 2-BBB een samenwerking is aangegaan 
met het grootste farmaceutische bedrijf uit Taiwan, TTY Biop-
harm, waarmee ze het joint venture bedrijf EnhanX Biopharm 
hebben opgericht voor de gezamenlijke ontwikkeling, productie 
en commercialisatie van het MS middel. 

Dat hij het bedrijf dat hij in 2003 oprichtte 

in 2015 moest terugkopen van de curator 

voelt voor Pieter Gaillard een beetje als 

het afmaken van zijn levenstaak. Het 

vinden van een oplossing voor het veilig 

en effectief toedienen van een medicijn in 

de hersenen en ogen. Een probleem waar 

hij zich als sinds zijn studie mee bezighoudt. 

Inmiddels is hij strategische partnerships 

aangegaan met bedrijven en organisaties 

om zijn G-Technologie bij het gebruik van 

hersentumoren, MS en oogziekten naar de 

markt te krijgen.

Oogziekten als derde toepassing 
in de pijplijn
Het derde product in de pijplijn betreft het gebruik van de 
G-Technologie bij degeneratieve oogziektes. Daarvoor is 
2-BBB onder andere een samenwerking aangegaan met een 
Duits oogheelkundig onderzoek- en ontwikkelingsziekenhuis 
uit Tübingen, waar ze het mechanisme hebben beschreven 
hoe lichtgevoelige cellen afsterven door bepaalde genetische 
ziektes. Het stofje dat zij hebben ontdekt om dit proces te 
stoppen, kan via onze technologie bij de ogen worden gebracht. 
Met dit traject zijn we nu zo ver dat we binnen afzienbare tijd 
patiëntenstudies kunnen gaan doen. Het grote voordeel van dit 
product is dat het werkt voor veel verschillende mutaties, terwijl 
bij deze oogziektes maar liefst mutaties in tweehonderdvijftig 
verschillende genen betrokken kunnen zijn. De betrokken 
partijen hebben samen het bedrijf Mireca Medicines GmbH 
in Duitsland opgericht om dit product verder te ontwikkelen. 
‘Inmiddels hebben we een intentieverklaring  van een 
toonaangevend fonds dat ons product deels wil financieren. 
Aangezien zij de helft van ons traject mogen financieren, zoeken 
we daarnaast nog een andere partij die wil instappen.’ 

Al met al merkt Pieter Gaillard dat hij 2-BBB weer goed op 
de rails heeft staan. ‘Dit jaar maken we zelfs iets winst uit de 
gemaakte overeenkomsten. Geld dat meteen weer in het bedrijf 
wordt gestopt voor verdere ontwikkelingen van onze producten 
samen met partners, want we houden zo weinig mogelijk 
overhead en werken met een heel klein team.’

CEO Pieter Gaillard heeft 2-BBB Medicines opnieuw op de rails 

gezet. Foto's: Aad van Vliet.

Tumoren hersenstam 
en oogmedicatie 
Andere projecten van Pieter Gaillard zijn het toepassen 
van zijn techniek bij het zo effectief mogelijk 
toedienen van medicijnen bij kinderen met tumoren in 
de hersenstam. De afgelopen jaren vroeg het jongetje 
Tijn hier al aandacht voor met een nagellakactie door 
geld op te halen voor een machine die via een katheter 
medicijnen toe kan dienen aan de hersenstam. Een 
andere activiteit is het bedrijfje Eyesiu Medicines 
BV dat hij heeft opgericht om oogmedicatie in 
druppelvorm te ontwikkelen om effectief ziektes in 
en achter het oog te behandelen. ‘Daarvoor hebben 
we al ‘proof of concept’ experimenten uitgevoerd en 
zijn we een samenwerking aan het opzetten met een 
bedrijf die een stamceltherapie heeft ontwikkeld voor 
oogziektes.’ Kijk voor meer informatie over 2-BBB 
op www.2-BBB.com. 
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TRACER Europe specialist in fluorescentie imaging
‘Nummer één in de wereld.’ 

Het idee om zich te gaan verdiepen in fluorescente 
beeldvorming ontstond toen hij een jaar als chirurg had 
gewerkt in Washington DC in het National Cancer Institute. 
Daar kwam hij in aanraking met de technologie om tijdens de 
operatie tumoren in beeld te brengen. ‘Als je bepaald weefsel 
tijdens een operatie op een simpele manier zichtbaar wilt 
maken zou dat perfect zijn, want er staat geen vlaggetje bij 
waar een tumor begint en eindigt of dat er ergens minuscule 
uitzaaiingen zijn. Dat is voor ons als chirurg vrij essentieel. 
De tot nu toe gebruikte en ingewikkelde technologieën als 
intraoperatieve CT of MRI kosten veel geld en tijd, zijn erg 

onpraktisch en passen niet in de workflow van de chirurg, 
patholoog of gastroenteroloog.’ Inmiddels is het veertien jaar 
geleden dat hij als eerste ter wereld met een groep van de TU 
in München begon met fluorescente beeldvorming bij een 
patiënt met eierstokkanker. ‘Tot op dat moment was dat alleen 
nog maar mogelijk bij proefdieren.’ Een start volgens een 
klassiek jongensboek met grote impact voor de rest van zijn 
carrière, aldus de voormalig chirurg oncoloog Go van Dam. 

Washington DC (USA)
Hoe de techniek werkt, heeft de Groningse specialist al 
heel vaak uitgelegd, omdat het proces dat hij wereldwijd als 
eerste in patiënten heeft getest even bijzonder als uniek is. 
TRACER Europe maakt namelijk gebruik van de kennis die 
al is opgedaan bij immunotherapie van kanker en TRACER 
Europe koppelt fluorescente labels aan antilichamen. ‘Als 
vervolgens het antilichaam op zoek gaat naar de tumor dan 
kunnen wij deze met een nabij infraroodcamera detecteren. 
En die camera’s hebben we samen met de TU München 
ontwikkeld.’ Inmiddels is de tijd van wetenschappelijk 
experimenteren voorbij en worden deze camera’s door een 
aantal grotere bedrijven op de markt gebracht. TRACER 
Europe richt zich als bedrijf voor fluorescente beeldvorming 
nu op twee verschillende markten.

I. Optische Contrastmiddelen
De eerste is het klinisch transleren en evalueren van optische 
speurstoffen van start-up companies. ‘Met een dedicated 
top-team dat bestaat uit clinici, biochemici, farmacologen en 
bedrijfskundigen zorgen we dat met de industriële standaard 
die we in Groningen hebben ontwikkeld voor wereldwijde 
toepassing, het fluorescente label van onze klanten verder 
door wordt ontwikkeld naar een eerste toepassing in patiënten. 
Op die manier kunnen we een traject waar normaal drie jaar 
voor staat tot een half jaar of een jaar inkorten.’
II. Fluorescentie imaging in drug development
De tweede poot van het inmiddels volledig commercieel 
georiënteerde TRACER Europe richt zich op partners in 
de farmaceutische industrie die nu veelal medicamenten 
radioactief labelen om deze vervolgens via whole-body 
imaging te traceren. ‘Wij doen dit traject revolutionair anders 
om tot op microscopisch niveau het medicament te traceren 
via fluorescente labeling. Het voordeel daarvan is dat wij 
goedkoper kunnen produceren, geen last van dure radioactieve 
labelling technieken hebben of kostbare infrastructuur en 
we tot op celniveau de tracers terug kunnen vinden met de 
microscoop. Daarbij zien we 1 op 1 het fluorescent gelabelde 
medicament in zijn omgeving daar waar het zijn werk zou 
moeten doen zoals bijvoorbeeld bij kanker, ontstekingsziekten 
of infecties. Wat je nu ziet is dat grotere farmaceutische 
bedrijven als Roche, Abbvie, Pfizer en GSK interesse krijgen 
in het fluorescent labelen van hun zogenaamde therapeutic 
compounds voor snelle klinische evaluatie met als doel 
eerder strategische go/no-go besluiten in drug development 
te forceren, wat o.a. moet leiden tot een reductie in de 
kosten en verkorting van de duur van drug development.  Dit 
marktsegment hebben we sinds een paar jaar geleden volledig 
commercieel doorontwikkeld en met succes, want we hebben 
sinds april dit jaar enkele miljoenen aan contracten in onze 
portfolio.’   

Goede golf – the perfect wave
Zelf omschrijft hij het proces waar hij nu doorheen gaat in 
golfsurftaal als ‘het pakken van exact de goede golf’. Zo had 
hij net op tijd met TRACER Europe de transformatie gemaakt 
van een wetenschappelijke naar een commerciële omgeving. 
‘En daar zijn hele andere randvoorwaarden voor nodig dat 
in een academisch milieu. We hebben de overgang gemaakt 

In februari 2018 is hij definitief gestopt 

met zijn klinische taken als chirurg in de 

chirurgische oncologie. Als kersverse CEO 

van TRACER Europe merkt hij dat de 

vercommercialisering van de camera en 

de daarbij behorende optische 

contrastmiddelen voor fluorescente 

beeldvorming, die hij samen met andere 

wetenschappers ontwikkelde voor het 

traceren van tumoren tijdens chirurgie, 

een snellere vlucht neemt dan hij een 

aantal jaar geleden had verwacht. 

Diverse grote farmabedrijven en start-ups 

heeft zijn bedrijf inmiddels als klant voor 

de klinische evaluatie van optische 

tracers en voor het versnellen van het 

ontwikkeltraject voor medicijnontwikkeling 

door vroege toepassing en evaluatie van 

fluorescente therapeutische middelen bij 

mensen. 

TRACER Europe groeit door
Met de groei in opdrachten en de recente oprichting 
van TRACER North America in San Diego, CA (USA) 
verwachten de oprichters Go van Dam (CEO) en Ari 
Aminetzah (CBO), die overigens een geweldig impuls 
en een zakelijk inzicht heeft binnen gebracht in de 
Europese en Amerikaanse TRACER organisatie, dat 
het personeelsbestand de komende twee jaar significant 
zal toenemen. ‘We verwachten dat TRACER North 
America in het tweede kwartaal van 2019 volledig 
operationeel is. Daarnaast werken we op dit moment 
al aan het ontwikkelen en testen van camera’s voor op 
de operatiekamers en voor in en ex vivo analyses ofwel 
fluorescentiedetectie op weefsel dat door de chirurg is 
verwijderd.’ Kijk voor meer informatie over TRACER 
Europe / North America op www.tracercro.com of de 
open-access publicatie in Nature Communications op 
https://www.nature.com/articles/s41467-018-05727-y.
pdf. 

van een academische omgeving naar een Contract Research 
Organisatie, moesten  SOP’s ontwikkelen, relaties en 
contracten met strategische partners aangaan en master service 
agreements opstellen met diverse ziekenhuizen waarmee we 
intensief samenwerken.’ Ook verhuisde TRACER Europe 
vanuit het UMC in Groningen naar een pand aan de andere 
kant van de straat. ‘Nu hebben we wel de nabijheid, maar toch 
de beschikking over eigen kantoren, conferentieruimtes en 
een ICT infrastructuur.’ Een andere grote verandering die hij 
heeft doorgevoerd is dat de organisatie, die vol zit met knappe 
koppen, is ingericht volgens een principe uit de ICT namelijk 
Holacracy. ‘Daardoor kunnen we heel snel acteren, want 
iedereen heeft in zijn eigen ‘cirkel’ zelf de teugels in handen 
en daarmee creëer je een zogenaamde ‘purpose driven’ cultuur 
en autonomie. Zo runt een arts binnen ons team de klinische 
studies en de corporate branding, een farmacoloog alle  
patenten en delen mijn CBO en ik dus de dagelijkse leiding 
met het complete team.’

Twee grote uitdagingen
Eén van de grootste uitdagingen die TRACER Europe, het 
moeder bedrijf nu aangaat is om het dochterbedrijf Tracer 
North America in San Diego neer te zetten met de daaraan 
verbonden instituten en ziekenhuizen. De eerste stappen zijn 
daartoe gezet en in 2019 zal het bedrijf operationeel zijn. De 
tweede uitdaging volgens de CEO is awareness te creëren. 
‘Mensen buiten het fluorescentie imaging veld weten nog niet 
goed wat wij precies doen en we voor ze kunnen betekenen.’ 
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Pharma Portal Campus Groningen
Op weg naar winstgevende en duurzame pharma in Noord-Nederland

‘De Pharma Portal werd oktober 2017 opgericht om het aantal 
kwalitatief sterke farmaceutische initiatieven te laten groeien,‘ 
vertelt Martin Smit die voor deze functie onder meer bijna 20 
jaar in de research bij Organon in Oss werkte. ‘Binnen het 
portal worden jonge farmaceutische initiatieven begeleid en 
versneld verder gebracht. Het portal fungeert als 
kwaliteitssysteem én keurmerk. De Pharma Portal voegt 
expertise toe gebaseerd op jarenlange ervaring in de 
internationale pharma industrie. Plannen worden gemaakt 
volgens de normen die gelden binnen de industrie en worden 
ook uitgevoerd op het kwaliteitsniveau dat door de industrie 
verwacht wordt. De concepten worden onafhankelijk 
beoordeeld op inhoudelijke en commerciële potentie. Hier 
wordt als het ware een etalage gecreëerd met de veelbelovende 
initiatieven. Klaar om in geïnvesteerd te worden.’

Hoog kwaliteitsniveau
Wie de woorden van Smit goed heeft gelezen, ziet 
herhaaldelijk ‘kwaliteitsniveau’ terugkomen. Dit speelt een 
cruciale rol in de Pharma Portal. ‘Veel onderzoekers, , zijn niet 
voldoende geëquipeerd voor het verder brengen van goede 
ideeën waarvoor multidisciplinaire kennis nodig is, alsook 
in het leiden of starten van een goed geoliede onderneming. 
Binnen Pharma Portal werken twee portal managers, Bernard 
van Vliet en Hans Hektor met langjarige ervaring in  pharma  
en biotech. Zij kijken naar de inhoudelijke potentie van het 
project en het bedrijf. Vervolgens beoordeeltde Pharma Portal 
Board die bestaat uit zes professionals die hun sporen in het 
(farmaceutisch) bedrijfsleven hebben verdiend, de projecten 
op investeerbaarheid. Het afgelopen jaar zijn zo uit een lijst 
van de kennisinstellingen en MKB bedrijven, drie door de 
selectie gekomen. Vervolgens kan het projectplan aan een 
vroege fase investeringsfonds worden voorgelegd. Bij de 
uitvoering kan de Portal het projectmanagement uitvoeren en 

zo zorgdragen voor kwalitatief goede uitvoering van het plan. 
Op deze wijze trekken we als het ware de onderzoekers met 
de beste ideeën omhoog en een stap verder. Het uiteindelijke 
doel is een winstgevende en duurzame farma en diagnostics 
industrie in Noord-Nederland.’

Investeringsfonds Pharma Connect Capital
Tegelijkertijd, maar onafhankelijk van, de Pharma Portal 
is het Pharma Connect Capital  (PCC) fonds opgezet. Dit 
fonds, dat wordt gemanaged door Jan Hendriks (CEO 
Innocore Pharmaceuticals, voormalig boardmember Ing. 
G.J. Smidfonds en voormalig CEO Pharma-Bio Research),  
participeert in start-up bedrijven gevestigd Groningen, 
Friesland & Drenthe. Door onder meer te investeren in zeer 
vroege fase medicijnontwikkeling, drug delivery en biomarkers 
vanaf de fase High Throughput Screening tot en met Phase 1 
(soms 2) draagt PCC bij aan het dichten van de innovatie- en 

Campus Groningen in de top drie
Adviesbureau Buck Consultant International heeft in 
opdracht van het ministerie van EZ recent een top 10 
samengesteld van de meest belangrijke scienceparken 
in Nederland. De top-3 wordt -na Kennispark Twente 
en TU Delft Science Park gecompleteerd door Campus 
Groningen, die bestaat uit twee aaneengrenzende 
locaties; de Healthy Ageing Campus en de Zernike 
Campus Groningen. Campus Groningen geldt als een van 
de grotere en belangrijke campussen van Nederland met 
rond de 200 bedrijven. Een kwart van die organisaties 
is start-up en iets minder dan een kwart (23%) een 
spin-off. Samen zijn deze bedrijven goed voor 3.234 
arbeidsplaatsen. De totale werkgelegenheid is echter 
nog vele malen hoger. Naast de honderden bedrijven 
op de campus, moet namelijk ook gekeken worden 
naar de diverse aanwezige kennisinstellingen. Deze 
beschikken over veel meer personeel en zijn gericht op 
zowel academisch onderwijs als onderzoek, waarmee ze 
het bredere innovatie-ecosysteem en in het bijzonder de 
werkgelegenheid bevorderen. Op deze manier gerekend 
staat Campus Groningen glorierijk op de 2de plaats in 
Nederland met bijna 22.000 arbeidsplaatsen. Daarnaast  
bleek uit het onderzoek van Buck dat Groningen de snelst 
groeiende campus van Nederland is.

Campus Groningen scoort in vele lijsten een plek in de top drie. De derde belangrijkste campus 

in Nederland. De tweede campus in Nederland met de meeste werkgelegenheid. En, last-but-

not-least, de snelst groeiende. Deze innovatieve campus heeft daarnaast een unieke Pharma 

Portal opgericht om de kloof tussen kennisinstelling en markt te dichten. BiotechNews geeft het 

woord aan Martin Smit, voorzitter van de Pharma Portal Board.

financieringskloof die de afgelopen jaren is ontstaan doordat 
de farmaceutische industrie steeds meer taken delegeert. Het 
eerste farmaceutische bedrijf in PCC is AGILeBiotics B.V. dat 
zich richt op de ontwikkeling van nieuwe antibiotica voor de 
behandeling van multi-drug-resistente infecties.

Voor meer informatie:
https://campus.groningen.nl/excellent-research/top-
instituten/pharma-portal

Doelstelling Pharma Portal
Doelstelling van het Pharma Portal is om: 
1.  Bij te dragen aan de ontwikkeling van nieuwe 

geneesmiddelen en diagnostica om zo de kans op 
(commercieel) succes te verhogen;

2.  Binnen 5 jaar 2 tot 5 vroege fase proposities in de 
kliniek krijgen en/of uit te licenceren/verkopen aan de 
farmaceutische industrie; 

3.  Het op hoger niveau brengen en uitbouwen van de 
samenwerking tussen kennisinstellingen en MKB, en 
MKB onderling te bevorderen; 

4.  Vanuit de basis met nieuwe proposities de Noord-
Nederlandse concurrentiepositie te versterken binnen 
de Life Sciences. 

Van links naar rechts: Martin Smit, Bernard van Vliet, Hans Hektor.
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ABN Amro Healthcare organiseert hackathon in de zorg: big data wordt informatie
‘Bankjongens denken anders en dat helpt de zorg verder’

Bevlogen. Dat is Sector Banker Healthcare 

Anja van Balen. Binnen ABN Amro houdt 

zij zich niet alleen bezig met trends in 

de healthcare en life sciences, maar 

levert ook meerwaarde als het gaat om 

knelpunten in de zorg. Dure (kanker)

geneesmiddelen zijn zo’n knelpunt. ABN 

Amro bedacht een innovatieve manier om 

hierin daadwerkelijk iets te betekenen: met 

de organisatie van een hackathon werd 

data informatie en dat bracht belangrijke 

nieuwe inzichten.

Anja kijkt met het oog van een financier naar de healthcare. 
Dat biedt een zeer waardevol en breed perspectief dat 
het verdient om veel meer in de spotlights te staan.  
‘Twee weten meer dan een’, stelt Anja. Met deze oude wijsheid 
in het achterhoofd daagt ABN Amro teams van binnen en 
buiten de bank eens per jaar uit om een aantal financiële en 
maatschappelijke vraagstukken op te lossen, waaronder in de 
zorg. En dat in een aangesloten lange sessie waarin meerdere 
groepen softwareontwikkelaars en data-analisten een race met 
elkaar aangaan voor de beste oplossing: de HACKATHON 
was geboren. Op de beyond banking days schreef ABN Amro 
acht challenges uit, waarvan een gericht op de Healthcare. 
‘Bedrijven in de financiële sector hebben veel ervaring met 
het bouwen van beslismodellen op grote datasets. Deze kennis 
kan ook gezondheidsonderzoek verder helpen’, zo weet Anja.

Bij wie zal een therapie aanslaan?
De twee Healthcare-problemen die dit jaar gekraakt 
moesten worden, kwamen van het Erasmus MC en het UMC 
Groningen: longkanker en huidkanker. Dit is niet zo gek.  
Beide aandoeningen kunnen behandeld worden met een 
Nivolumab, een dure immunotherapie. Dit slaat echter slechts 
bij een klein deel van de patiënten aan, zo’n 20%. Niet alleen 
is het zonde van het geld, het levert ook veel bijwerkingen. 

De cruciale vraag is: ‘Wat maakt dat bepaalde therapieën 
aanslaan?’ Dat inzicht kan tot enorme verbeteringen leiden.’

‘Er lijkt een genetisch verband te zijn tussen longziektes 
en huidaandoeningen. De achtergrond achter deze relatie 
ontdekken zou een ‘giant leap for mankind’ zijn, om 
Armstrong eens aan te halen.’  

Van big data naar inzicht
Tijdens de hackathon cirkelden vier professoren, drie studenten 
en een arts uit het Erasmus MC en het UMC Groningen om 
de zeven deelnemende teams heen om tekst en uitleg te geven 
bij de data. De teams waren divers; afkomstig van banken 
en accountantsfirma’s, een FinTech en onafhankelijke data-
analisten. Ze beten zich allemaal vast in de gegevens.

Data was er te over, er was DNA-data, RNA-data, een aantal 
eiwitten waren gemeten en de klinische patiënten data was 
beschikbaar.  En dit van 1000 longkanker patiënten en 450 
huidkanker patiënten. ‘Dan is 48 uur om statistisch valide 
verbanden te ontwaren echt een kunst, waar maar de helft van 
de teams binnen de tijd in geslaagd is,’ aldus Anja.

De hackathon voor de zorg challenge ging vooral om het 
verder helpen van wetenschappelijk onderzoek: inzicht krijgen 
in de enorme databerg was al een enorme stap voorwaarts.  
‘In 48 uur drie jaar verder in onderzoek’, was een van de 
geuite commentaren. ‘Van big data naar inzicht’, en ander. 
‘Die bankjongens denken echt anders, het helpt ons zoveel 
verder’ is een groot compliment dat we als organiserende bank 
van de onderzoekers kregen.

De analyse technieken die in de financiële sector gebruikt 
worden, helpen om van interessante informatie naar doelmatige 
gegevens te komen. Dat is goed nieuws voor iedereen. Aan de 
giant leap for mankind gaat het Erasmus MC nog een paar jaar 
werken; deze hackathon heeft in elk geval een zet in de goede 
richting gegeven.

Voor meer informatie:
Anja van Balen 
Sector banker Healthcare 
email: anja.van.balen@nl.abnamro.com 
tel: 06-51190615 

Duurzaam vastgoed 
ABN AMRO heeft als doelstelling dat al het vastgoed 
wat door de bank gefinancierd wordt in 2030 
gemiddeld een energie label A heeft.

Waarom? Omdat 40% van de totale CO
2
 uitstoot van 

Nederland afkomstig is van de bebouwde omgeving. 
Om de klimaat doelstellingen van 2030 te halen, 
zal ook de CO

2
 uitstoot van het vastgoed moeten 

halveren. Gemiddeld energielabel A past bij deze 
klimaatdoelstelling.
 
Diverse panden op het BioScience park in Leiden 
voldoen al aan het gewenste energielabel, en zijn 
voorbeelden voor de rest van de portefeuille. Bij 
de verduurzaming van het vastgoed putten wij ook 
ervaring uit ons eigen circulaire pand Circl (https://
circl.nl/themakingof/). We delen onze ervaringen 
graag met onze klanten, om gezamenlijk tot een betere 
toekomst voor de volgende generaties te komen.

‘In 48 uur drie jaar verder 
in onderzoek’
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Het Japanse bedrijf Teijin Aramid en het Nederlandse 
BioBTX werken aan een kunstvezel, die volledig is 
geproduceerd uit duurzame materialen. Het 
onderzoeksproject, dat op het punt staat te beginnen, wordt 
financieel ondersteund door de provincies Drenthe, 
Groningen en door Chemport Europe. Teijin Aramid heeft 
onder meer vestigingen in Emmen en Delfzijl. Het initiatief 
draagt bij aan de vergroening van de industrie. Ook versterkt 
het de positie van het Noord-Nederlandse chemiecluster, ook 
wel bekend onder de naam Chemport Europe. 

In Nederland worden onder de merknaam Twaron® 
supersterke vezels geproduceerd door Teijin Aramid. Het 
bedrijf is in Nederland onder andere gevestigd in Delfzijl en 
Emmen. 

BioBTX
Voor het gebruik van groene grondstof werkt Teijin Aramid 
samen met het Groningse bedrijf BioBTX. Dit bedrijf heeft 
een duurzame technologie ontwikkeld die hernieuwbare 
grondstoffen, zoals biomassa en restproducten, kan omzetten 

naar chemische grondstoffen, met name benzeen, tolueen en 
xyleen (BTX). Met de technologie van BioBTX is het mogelijk 
deze zogeheten aromaten op een duurzame manier te 
produceren en zo een aanzienlijke verlaging van CO2-uitstoot 
te bereiken. Onlangs heeft BioBTX een proeffabriek voor de 
productie van aromaten geopend op de Zernike Campus in 
Groningen. Op basis van deze aromaten maakt het Groninger 
chemiebedrijf Syncom specifieke bouwstenen. 

Voor verdere informatie bezoekt u www.biobtx.com.
Contactpersoon: Pieter Imhof, CEO BioBTX, pieter.imhof@

biobtx.nl, +31(6) 51521179

BioBTX en Teijin Aramid verkennen duurzame grondstof voor supervezel

GALAXIES

Sterrenstelsels zijn de fotomodellen van 
de kosmos. Sierlijke schijven, statige 
spiralen, symmetrische stralenkransen – 
elk sterrenstelsel is uniek. Sterrenstelsels 
zijn ook de fundamentele bouwstenen van 
het heelal, de dorpen en steden van het 
universum, waarin zich geboorte, leven 
en dood van sterren en planeten afspeelt. 
Wie de structuur en de evolutie van het 
universum wil doorgronden, moet zijn blik 
richten op de intrigerende wereld van de 
sterrenstelsels.

GALAXIES is geïllustreerd met meer 
dan 150 zorgvuldig geselecteerde, 
prachtige foto’s. Het boek biedt een 
kennismaking met de wonderbaarlijke 
wereld van spiraalnevels, botsende 
stelsels, exploderende quasars en 
donkere materie – mysterieuze 
ingrediënten van een fascinerend heelal. 
Gigantische verzamelingen van miljarden 
sterren, vergelijkbaar met ons eigen 
Melkwegstelsel, die de meest spectaculaire 
taferelen opleveren.

Daarnaast komen de nieuwste inzichten 
aan bod over superzware zwarte gaten, 
zwaartekrachtlenzen en de geboorte van de 
allereerste sterrenstelsels in het heelal.

Govert Schilling
Uitgever: Fontaine Uitgevers
240 pagina's | € 39,99
ISBN 978 90 5956 862 4
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Analis spreidt zijn vleugels uit naar Nederland
‘Ready for take off’

De spinoff van de Universiteit in Namen die in 1927 is 
opgericht om instrumenten te maken voor de wetenschappers 
van de universiteit is bijna een eeuw later een bedrijf met een 
omzet van 35 miljoen en 140 medewerkers. Ooit gedoopt als 
Arsenaal Namur Appareil Industriel & Scientific had Analis 
al kantoren in Namen en Gent. Ruim negentig jaar na de start 
komt daar een kantoor in Amsterdam bij. Het werd al snel 
duidelijk dat uitbreiding naar Nederland het meest succesvol 
kan worden met een locale basis en een Nederlands team. Het 
is Marco Markus die de markt in zijn eigen land mag gaan 
ontdekken. Een taak die hem op het lijf is geschreven, want 
hij werkte jarenlang met verschillende verantwoordelijkheden 
voor Beckman Coulter Nederland, één van de leveranciers die 
door Analis in België wordt vertegenwoordigd. 

Ervaring èn continuïteit
Met een aanwezigheid in onder andere de sectoren life sciences 
en healthcare positioneert de Belgische laboratoriumspecialist 
zich volgens Markus als een bedrijf met een enorme expertise. 
‘Alleen al het feit dat ze meer dan negentig jaar gespecialeerd 
zijn in de laboratoriumwereld, draagt zeker bij aan ervaring 
en continuïteit. Bovendien houden we het hele traject zelf 
in eigen hand, vanaf het allereerste advies tot en met de 
installatie van de apparatuur en het verzorgen van training en 

product support. Persoonlijk contact is voor ons essentieel om 
te begrijpen waar een oplossing voor wordt gezocht. Naast dat 
maar liefst van tachtig leveranciers het vertrouwen hebben 
gekregen, produceren wij zelf een aantal medical device 
producten en kits voor de wereldmarkt. Deze diversiteit maakt 
het Analis tot een bijzonder bedrijf.’   

Dat Analis naast basis laboratoriumapparatuur zoals 
zuurkasten, isolatoren, koel- en vriessystemen, incubatoren, 
pipetten, biologische veiligheidskasten en weegsystemen 
ook verschillende systemen levert die in Nederland minder 
bekend zijn, maakt hun aanwezigheid extra interessant.  
Marco noemt als eerste het pipet en liquid handler 
calibratieconcept van Artel, het PCS Pipette Calibration 
System en het MVS Multichannel Verification System. ‘Dit 
is zeer geschikt voor het snel kalibreren van pipetten en liquid 
handlingsystemen in geaccrediteerde omgeving. Bijvoorbeeld 
voor labs die werken voor grotere farmabedrijven. Naast een 
goede controle op juistheid en nauwkeurigheid is hiermee 
tevens de tracebility naar de primaire standaard geborgd en 
daarmee de documentatie direct sluitend. Het grote voordeel 
is dat het apparaatje zeer handzaam en robuust is waardoor het 
gemakkelijk overal in het lab te gebruiken is.’

Celbiologie
De tweede serie systemen die opvallen binnen de grote range 
die Analis op de Nederlandse markt aanbiedt, zijn de lenslo-
ze systemen van iPRASENSE waaronder de Cytonote 1W 
en de Norma XS. De technologie is gebaseerd op een LED 
en een CMOS sensor. De beelden worden gereconstrueerd 
door holographic algoritmes. Met de Cytonote 1W is het mo-
gelijk om bijvoorbeeld real time celculturen te volgen in de 
incubator. De Norma XS is ontwikkeld voor de celcounting 
en viability testing, snel, met slecht 3 uL monster en zonder 
monstervoorbewerking. Dit type systemen valt daarmee onder 
de basisinrichting voor elk celbiologisch lab en past perfect 
binnen de visie van Analis om innovatie toe te voegen aan elk 
deel van het proces.’ Marco legt uit dat vooral de eenvoud en 
het gebruiksgemak van de lensloze iPRASENSE systemen 
bijzonder zijn. ‘Zowel de celproliferatie als de migratie van de 
celculturen zijn met behulp van dit systeem realtime te volgen 
en natuurlijk vast te leggen in beelden.’ Recent is ook Solaris 
Biotechnology toegevoegd aan het Analis pakket. Hiermee 
heeft Analis nu ook oplossingen op gebied van fermenters  
en bioreactoren. 

Het Belgische bedrijf Analis bestaat bijna 

honderd jaar en spreid nu zijn vleugels 

uit naar Nederland. Waarom? Dat is 

volgens Marco Markus een bewuste 

keuze. De belangrijkste reden is dat de 

BeNeLuxpartners van Analis, specialist 

in laboratoriumproducten, het succes 

in de Belgische markt willen uitbreiden. 

‘Innovatie en creativiteit bepalen de 

toekomst,’ is de stelling van Marco. 

Ook binnen de Healthcare zijn er een aantal innovaties die Ana-
lis onder de aandacht van de Nederlandse analisten wil brengen. 
Het eerste voorbeeld is een hybride analyzer van Dirui om vol-
automatisch urinemonsters mee te analyseren door deze, naast 
de chemische en fysische testen, door een flowcel te leiden. 
Daarin worden vervolgens opnames gemaakt, die met behulp 
van algoritmes worden teruggebracht naar het soort cellen dat 
in de urine aanwezig is. Dit is heel waardevolle informatie voor 
behandeling van bijvoorbeeld patiënten met nierproblemen.  
Een tweede voorbeeld is een point of care analyzer van Randox 
Toxicologie die gebruik maakt van biochips. Met deze biochips 
kunnen binnen 17 minuten 21 verschillende drugs gemeten 
worden. Marco besluit te vertellen dat deze manier van drug- 
of abusetesten bij uitstek geschikt zijn voor het gebruik op een 
eerste hulp of in een apotheeklab. ‘Denk bijvoorbeeld aan pati-
enten die in coma worden binnengebracht waarbij niet duidelijk 
is wat deze hebben gebruikt. Het systeem heeft een database 
voor honderden verschillende soorten drugs.’

Groei
Met de combinatie van een groot pakket aan lab equipment 
met de hierboven genoemde volgens hem zeer innovatieve 
systemen die Analis vanaf dit jaar in Nederland verkoopt, 
verwacht de salesmanager dat hij binnen relatief korte termijn 
de beschikking zal hebben over een volwaardig team voor 
sales en support. ‘Het doel is om op zo kort mogelijke afstand 
van onze klanten ondersteuning te bieden. Op dit moment 
leun ik nog heel erg op mijn Belgische collega’s, maar ik merk 
dat de afstand nu nog niet echt een probleem is. Bovendien 
wil ik eerst hier kwartier maken om een goede basis voor 
de Nederlandse organisatie te leggen.’ Waarom hij er juist 
voor kiest de systemen van Artel, iPRASENSE, Randox en 
Diriu onder de aandacht te brengen ligt voor hem voor de 
hand. ‘Deze zijn exclusief en bieden daarom een belangrijke 
meerwaarde voor mensen die in labs werken.’

Kijkend naar de toekomst verwacht Markus echter wel dat hij 
ook de apparatuur van veel andere leveranciers in Nederland 
kan leveren, de laatste toevoegingen zijn Nikon en Solaris 
Biotechnology. ‘Het grote pluspunt voor klanten is dat Analis 
heel sterk de nadruk legt op kennis, onderhoud, advies, installatie 
en training en support. Geheel in lijn met wat wij denken waar 
gebruikers behoefte aan hebben. Ook weten we uit ervaring 
dat het belangrijk is om direct te reageren als een klant hulp  
nodig heeft.’  

Wie is Analis?
Analis is een Belgisch bedrijf dat labequipment en 
apparatuur levert van maar liefst tachtig verschillende 
leveranciers. Hun grote meerwaarde is dat ze veel ervaring 
hebben op dit gebied en werken met een groot team voor 
sales en support. In Nederland hebben ze vanaf januari 2018 
een eigen kantoor om zo ook de Nederlandse klanten in hun 
eigen land te kunnen ondersteunen. Enkele leveranciers 
waar Analis mee werkt zijn Nikon, iPRASENSE, Vilber, 
Beckman Coulter, Taylor Hobson, en Xigo Nanotools.

Kijk voor meer informatie op www.analis.nl. 

Marco Markus is als salesmanager in Nederland het aanspreekpunt voor Analis. Hij werkt vanuit een eigen kantoor in Amsterdam.
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Dutch bioinformatics software engineering company 
finalizes development and releases the first version of their 
ImmunoGenomiX platform

Today  ENPICOM  announced that they have finalized 
development and released the first version of their 
ImmunoGenomiX (IGX) platform to support the 
development, patient stratification and treatment monitoring 
of immunotherapies. 
The adaptive immune system, also known as the acquired 
immune system, is a subsystem of the overall immune system 
that is composed of T and B lymphocytes, which eliminate 
pathogens or prevent their growth. Moreover, the clinical 
relevance of T cells in the control of different human cancers 
and autoimmune diseases is beyond doubt. Immunotherapies 
that boost the ability of T cells to destroy cancer cells have 
proven therapeutic efficacy in a variety of human malignancies.
ENPICOM develops a T cell and B cell receptor (TCR/
BCR) repertoire immunosequencing data analysis solution. 
This IGX platform will be modularly expanded to become 
a comprehensive end-to-end immunosequencing data 
analysis platform designed to analyze, monitor, and compare 
the immune repertoires in the context of immunotherapy 
development and at all stages of treatment and disease over 
time. Starting from high-throughput sequencing data, it will 
deliver an easy-to-read report depending on the specific 
application, be it research, diagnosis, patient stratification, or 
treatment monitoring. The IGX platform will allow customers 
to use their own sample preparation protocols and the next-
generation sequencing technology of choice. It requires no 
programming skills as the interface is intuitive and flexible. 

Doorbraak in de verbetering van  baarmoederhalskanker 
screening. Carduso Capital investeert in de Groningse 
onderneming CC Diagnostics B.V. die met haar 
technologie een verhoogd risico op het ontwikkelen van 
baarmoederhalskanker nauwkeurig aan kan tonen. 
De basis van de onderneming vormt een wereldwijd 
gepatenteerde test die is ontwikkeld in het UMCG. De 
ontwikkelde test meet en interpreteert unieke DNA-
afwijkingen die geassocieerd zijn met de ontwikkeling van 
baarmoederhalskanker. Het Groningse bedrijf zal zich 
medio 2018 vestigen aan de L.J. Zielstraweg 1.

“De huidige cytologische PAP-methodiek is de meest gebruikte 
test voor het opsporen van die vrouwen met een verhoogd 
risico voor het ontwikkelen van baarmoederhalskanker, welke 
minder accuraat is dan gewenst” vertelt Nutte van Belzen, 
medisch directeur van CC-Diagnostics. “Dit leidt tot vals-
positieve uitkomsten, waarbij de test onterecht aangeeft dat 
er baarmoederhalskanker zou zijn. Dit leidt tot een onnodige 
zorg bij veel vrouwen en onnodig veel interventies door 
gynaecologen. Implementatie van de nieuwe CC-Diagnostics 
test leidt tot een vermindering van het aantal vals-positieve 
testresultaten met 33% waardoor in Europa een besparing van 
minstens 360 miljoen euro kan worden bereikt.”

 “Met de investering CC-Diagnostics wordt een baanbrekende 
technologie vanuit het UMCG naar de markt gebracht. En 
met het feit dat daarmee zowel de kwaliteit van de zorg 
een impuls krijgt, alsook een bijdrage kan worden geleverd 
aan het terugdringen van onnodige zorgkosten, past CC 
Diagnostics perfect in de doelstellingen van Carduso Capital” 
aldus Frits Kok namens het investeringsfonds. CEO Arnoud 
Huisman is zeer verheugd met de Carduso participatie en 
actieve ondersteuning van Dr. Bea Wisman en Prof. Dr. Ed 
Schuuring van de afdeling Gynaecologisch Oncologie en 
Pathologie van het UMCG: “Na een uitgebreide testfase 
kunnen we de technologie nu in de laatste ontwikkelfase 
brengen om vervolgens in 2022 beschikbaar te hebben voor 
artsen en patiënten in Nederland en Europa. De ondersteuning 
van Carduso Capital heeft ons tevens in staat gesteld om een 
innovatiekrediet van de Rijksoverheid te krijgen. Dankzij de 
hulp van Carduso Capital kan deze veelbelovende technologie 
nu de versnelling krijgen die ze verdient”. 

Voor meer informatie, zie: www.cc-diagnostics.com 

ENPICOM Releases Immune Repertoire Sequencing 
Analysis Platform to Personalize Immunotherapies

Carduso Capital investeert 
in “CC Diagnostics”

These results are very comforting, as highly 
accurate clonality analysis is the stepping 

stone towards successful application of this 
technology in the clinic at later stage”

— Dr. Nicola Bonzanni, CSO 

The first version is available as of today and consists of the 
base module, IGX Explore, to analyze TCR repertoires from 
raw sequencing data, report back the number of individual 
TCR clones and interactively visualize them in a user-friendly 
way. With IGX Explore (TCR) immunotherapy companies can 
boost their target discovery, research and drug development 
processes. In case they need TCR repertoire analysis for a 
specific application or results visualized in a different way, 
ENPICOM can custom-build it. 

Using a recently published and independent benchmark, 
ENPICOM showed that IGX Explore offers superior accuracy. 
The independent benchmark was published in a recent paper 
by Afzal et al., in which the authors benchmarked ten state-of-
the-art TCR repertoire analysis tools. More information about 
this benchmark study can be found at the company’s website.

Dr. Nicola Bonzanni, Chief Scientific Officer, explains: “An 
important step in repertoire analysis is the correction of 
sequencing errors. If sequencing errors were left uncorrected, 
the richness of a sample would be vastly overestimated; 
correcting too many errors would lead to under-estimating 
richness. A critical challenge in immune repertoire analysis 
is to correct the sequencing errors in the data without losing 
repertoire-specific information in the process. IGX Explore 
uses an Adaptive Error Correction algorithm that learns 
sample-specific mutation rates from the data. By using 
sample-specific error estimations, erroneous sequences can 
then be corrected to provide accurate clone sequences, sizes, 
and frequencies” and adds “These results are very comforting, 
as highly accurate clonality analysis is the stepping stone 
towards successful application of this technology in the clinic 
at later stage”.
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Rotterdam, the Netherlands, January 30, 2018 – Skylin-
eDx today announced a strategic collaboration with Mayo 
Clinic to develop novel diagnostic tests which will improve 
clinical decision making for melanoma patients. For Sky-
lineDx the collaboration with the renowned Mayo Clinic is 
an important milestone as it enables the company to deve-
lop new diagnostic tests and extend its product offering for 
a broader group of patients and clinicians.

The knowledge and experience of SkylineDx in the field of 
bio-informatics will help Mayo Clinic to optimize and further 
develop an algorithm to identify risk factors associated with 
metastasis, originally discovered and developed by Mayo Cli-
nic dermatologist Alexander Meves, M.D., and his team.

The outcome of these molecular-based tests will help physici-
ans target patients to appropriate treatment interventions. This 
meets the growing need for individual treatment and persona-
lized medicine. Molecular testing can be performed on routi-
nely collected biopsy tissue and determine the probability for 
metastatic spread with high accuracy.  

“The collaboration with Mayo Clinic is an important milesto-
ne for SkylineDx since this enables us to further extend our 
product offering by using our knowledge and experience in 
the field of bio-informatics in other disease areas outside of 
Multiple Myeloma, building upon our existing assets and ca-
pabilities,” said Dharminder S. Chahal, Chief Executive Of-
ficer of SkylineDx. “We are very impressed with the work of 
Dr. Alexander Meves and his group and are delighted that they 
chose SkylineDx as their collaboration partner  to address an 
unmet medical need and to improve the quality of life for pa-
tients.” 

The basis for this collaboration originated from the data and 
algorithm originally published in the peer-reviewed Journal 
of Clinical Oncology in 2015 by Mayo Clinic dermatologist 
Alexander Meves, M.D., in which he and his group worked 

Het openen van een kantoor op het Pivot Park voelt voor 
Nienke Oldenburg (biochemicus) van Sterk Schakelen een 
beetje als thuiskomen. “Jaren geleden werkte ik als rese-
arch medewerker en applicatiespecialist voor Organon 
Teknika. Nu combineer ik mijn farma achtergrond met 
kennis van online marketing en webdesign om bedrijven 
in de life sciences te ondersteunen met hun communicatie 
en online zichtbaarheid.

Na een carrière bij verschillende farmaceutische bedrijven 
start Nienke een eigen bureau voor webdesign. Ze werkt tien 
jaar met veel plezier voor klanten uit diverse branches. “Maar 
vorig jaar begon het toch weer te kriebelen, ik wilde meer doen 
met mijn achtergrond en interesse in farma en life sciences. Ik 
denk in oplossingen, heb veel affiniteit met dit vakgebied en 
spreek de taal. Hierdoor kan ik gericht meedenken en bedrij-
ven ondersteunen om zichzelf of hun producten zichtbaar te 
maken. Ik help zowel startups, kleine als middelgrote bedrij-
ven om hun innovaties in begrijpelijke taal en op een aantrek-
kelijke manier te presenteren aan klanten en investeerders”, 
vertelt zij enthousiast. 

Plezierig en laagdrempelig
Dat de komst naar het Pivot Park een goeie stap is, blijkt 
wel uit het project dat Sterk Schakelen inmiddels uitvoert 
voor mede ‘Pivot Parker’ InProcess-LSP. “In januari zijn we 
gestart met een online marketingtraject om bekendheid te ge-
nereren voor een nieuw instrument. Ik werk daarvoor samen 
met een PR- en marketingstrateeg. Als projectmanager maak 
ik de vertaalslag voor de klant. Voor specialisaties schakel ik 
de deskundigen uit mijn netwerk in, denk bijvoorbeeld aan 
vormgevers, marketingstrategen, videografen of tekstschrij-
vers. Ik ben sterk in het contact en het schakelen tussen men-
sen. Op het Pivot Park heerst een fijne laagdrempelige sfeer 
waardoor je gemakkelijk bij elkaar binnenloopt. Ik merk dat 
klanten dat enorm waarderen. Het is hier plezierig werken, 
met als leuke bijkomstigheid dat ik nog regelmatig oud-colle-
ga’s uit mijn Organontijd tegen het lijf loop.” 

www.sterkschakelen.nl

SkylineDx Inks Joint Development Agreement with 
Mayo Clinic to Develop Diagnostic Tests for Melanoma

Sterk Schakelen maakt 
innovaties zichtbaar

to discover new molecular risk factors associated with SLN 
positivity in the primary melanoma.

Dr. Alexander Meves will present new data at the Annual 
Meeting of the American Academy of Dermatology in San 
Diego,16th -20th of February, 2018  

About Melanoma 
Melanoma is a type of skin cancer that develops in the pig-
ment-producing melanocytes in the basal layer of the epider-
mis. Risk for developing melanoma is influenced by several 
factors including exposure to radiation from sunshine, skin 
type, age and sex.  If melanoma is recognized and treated ear-
ly, it is almost always curable. However, melanoma is respon-
sible for a majority of skin cancer related deaths, because it 
may spread to other sites of the body, where it becomes hard 
to treat and can be fatal. According to the World Cancer Rese-
arch Fund International, an estimated 232,000 people around 
the world are diagnosed with invasive melanoma each year.

About SkylineDx
SkylineDx is a commercial-stage biotech company based in 
Rotterdam, the Netherlands. Originally a spin-off of the Eras-
mus Medical Center in Rotterdam, the company specializes 
in the development and marketing of innovative gene signa-
ture-based prognostic tests to assist healthcare professionals 
in making personalized treatment decisions for individual 
patients. These tests are designed to accurately determine the 
type or status of the disease or to predict a patient’s response 
to a specific treatment. Based on the test results, healthcare 
professionals can tailor the treatment to the individual patient. 
MMprofiler with SKY92 is the company’s lead product. To 
learn more, please visit www.skylinedx.com.
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Rotterdam, the Netherlands, January 30, 2018 – Skylin-
eDx today announced a strategic collaboration with Mayo 
Clinic to develop novel diagnostic tests which will improve 
clinical decision making for melanoma patients. For Sky-
lineDx the collaboration with the renowned Mayo Clinic is 
an important milestone as it enables the company to deve-
lop new diagnostic tests and extend its product offering for 
a broader group of patients and clinicians.

The knowledge and experience of SkylineDx in the field of 
bio-informatics will help Mayo Clinic to optimize and further 
develop an algorithm to identify risk factors associated with 
metastasis, originally discovered and developed by Mayo Cli-
nic dermatologist Alexander Meves, M.D., and his team.

The outcome of these molecular-based tests will help physici-
ans target patients to appropriate treatment interventions. This 
meets the growing need for individual treatment and persona-
lized medicine. Molecular testing can be performed on routi-
nely collected biopsy tissue and determine the probability for 
metastatic spread with high accuracy.  

“The collaboration with Mayo Clinic is an important milesto-
ne for SkylineDx since this enables us to further extend our 
product offering by using our knowledge and experience in 
the field of bio-informatics in other disease areas outside of 
Multiple Myeloma, building upon our existing assets and ca-
pabilities,” said Dharminder S. Chahal, Chief Executive Of-
ficer of SkylineDx. “We are very impressed with the work of 
Dr. Alexander Meves and his group and are delighted that they 
chose SkylineDx as their collaboration partner  to address an 
unmet medical need and to improve the quality of life for pa-
tients.” 

The basis for this collaboration originated from the data and 
algorithm originally published in the peer-reviewed Journal 
of Clinical Oncology in 2015 by Mayo Clinic dermatologist 
Alexander Meves, M.D., in which he and his group worked 

Het openen van een kantoor op het Pivot Park voelt voor 
Nienke Oldenburg (biochemicus) van Sterk Schakelen een 
beetje als thuiskomen. “Jaren geleden werkte ik als rese-
arch medewerker en applicatiespecialist voor Organon 
Teknika. Nu combineer ik mijn farma achtergrond met 
kennis van online marketing en webdesign om bedrijven 
in de life sciences te ondersteunen met hun communicatie 
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kelijke manier te presenteren aan klanten en investeerders”, 
vertelt zij enthousiast. 

Plezierig en laagdrempelig
Dat de komst naar het Pivot Park een goeie stap is, blijkt 
wel uit het project dat Sterk Schakelen inmiddels uitvoert 
voor mede ‘Pivot Parker’ InProcess-LSP. “In januari zijn we 
gestart met een online marketingtraject om bekendheid te ge-
nereren voor een nieuw instrument. Ik werk daarvoor samen 
met een PR- en marketingstrateeg. Als projectmanager maak 
ik de vertaalslag voor de klant. Voor specialisaties schakel ik 
de deskundigen uit mijn netwerk in, denk bijvoorbeeld aan 
vormgevers, marketingstrategen, videografen of tekstschrij-
vers. Ik ben sterk in het contact en het schakelen tussen men-
sen. Op het Pivot Park heerst een fijne laagdrempelige sfeer 
waardoor je gemakkelijk bij elkaar binnenloopt. Ik merk dat 
klanten dat enorm waarderen. Het is hier plezierig werken, 
met als leuke bijkomstigheid dat ik nog regelmatig oud-colle-
ga’s uit mijn Organontijd tegen het lijf loop.” 

www.sterkschakelen.nl
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Sterk Schakelen maakt 
innovaties zichtbaar

to discover new molecular risk factors associated with SLN 
positivity in the primary melanoma.

Dr. Alexander Meves will present new data at the Annual 
Meeting of the American Academy of Dermatology in San 
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Bayer Benelux

Volledig geëquipeerd om complexe vraagstukken op te lossen

‘Met de acquisitie van Monsanto is Bayer volledig 
geëquipeerd om toekomstige uitdagingen op het gebied van 
de gezondheid van mens, dier en plant het hoofd te bieden, 
‘zo geeft  Axel Steiger sinds 1999 werkzaam binnen Bayer in 
diverse functies, als één van de voordelen van het ontstaan van 
dit megaconcern. ‘Bijvoorbeeld: de acquisitie van Monsanto 
brengt Bayer’s innovatieve chemische en biologische crop 
protection portfolio en Monsanto’s exceptionele expertise 
op het gebied van zaden(behandeling) tezamen. We zijn nu 
wereldwijd koploper  op het gebied van landbouw met een 
duidelijke commitment naar innovatie en duurzaamheid. 
Bayer heeft nu niet alleen een van de grootste R&D platforms, 
maar is ook een leider in de digital farming business, de 
toekomst als het gaat om effectieve landbouw wereldwijd.’ 

Digital farming
Axel Steiger spreekt gepassioneerd over ‘digital farming’. 
‘Bayer investeert fors in digitale landbouw. Doel is het 
ontwikkelen van digitale diensten en producten die boeren 
en tuinders wereldwijd helpen bij het optimaliseren van de 
teelt van hun gewassen. Wij zien dat als een bijdrage aan 
de verduurzaming van de landbouw. Samen zoeken we in 
de sector naar oplossingen om op minder landbouwgrond 
en ondanks de klimaatverandering meer mensen te voeden. 
Digitalisering gaat daarbij een bepalende rol spelen. In de 
praktijk gaat het om applicaties die boeren ondersteunen bij de 
bestrijding van ziekten, plagen en onkruiden, maar ook inzicht 
in de samenstelling van hun landbouwgrond of bemesting. 
Via de app Climate FieldView krijgen boeren informatie over 
belangrijke agronomische kenmerken, zoals ziektedruk op 
hun perceel of  de stikstofstatus van gewassen. De digitale 
diensten worden aangeboden in de VS, Canada, Brazilië 
en ook inmiddels in een aantal Europese landen waaronder 
Duitsland, Frankrijk, Italië en Spanje. Dus ook voor de  
digitale landbouw geldt dat onze portfolio's elkaar goed 
aanvullen. ‘ aldus de CEO.

Biologische kennis in de landbouw
Naast digital farming ligt de focus van Bayer ook op biologische 
landbouw. Een recent voorbeeld hiervan is het nieuwe bedrijf 
opgericht in samenwerking met Ginkgo Bioworks dat zich richt 
op plantenmicrobiomen. Het verbeteren van het vermogen 
van microben om stikstofhoudende mest te genereren, biedt 
een groot potentieel voordeel voor duurzame landbouw. Dit 
nieuwe biotechbedrijf is de vijfde investering van het Bayer 

Bayer in de Benelux
Bayer is ruim 100 jaar met zo’n 2300 medewerkers stevig 
verankerd in de Benelux. De Benelux is voor Bayer een 
strategisch belangrijke regio, met belangrijke R&D centra 
op het gebied van groentenveredeling in Wageningen en 
Bergschenhoek. De vestiging in Enkhuizen is gericht op het 
bewerken, verpakken en verzenden van de groentenzaden. 
In Maastricht vind je het Europese hoofdkantoor voor de 
toeleveringsketen van de businessunit Radiologie. In de 
Antwerpse haven staat een fabriek voor de productie van 
gewasbeschermingsmiddelen. Daarnaast zijn er kantoor-
vestigingen in Brussel en Diegem in België en in Mijdrecht 
en Amsterdam waar registratie, verkoop en ondersteunende 
afdelingen zijn gevestigd. 

Dat Bayer recent Monsanto, het grootste zaadbedrijf ter wereld heeft 

overgenomen, is niemand ontgaan. Het is niet alleen de grootste 

acquisitie in de geschiedenis van het ruim 150-jarige Bayer, maar 

zorgt ook voor een toppositie in het brede veld van gezondheid voor 

mens, dier en plant. CEO Benelux dr. Axel Steiger licht exclusief voor 

BiotechNews & Lifesciences een tip van de toekomstsluier. 

Lifescience Center (BLSC), dat actief is als een strategisch 
innovatieorgaan binnen Bayer. De missie van het BLSC is 
het bevorderen van fundamentele doorbraken door nieuwe 
bedrijven te creëren samen met topbedrijven zoals Ginkgo 
Bioworks. Het BLSC is verantwoordelijk voor sommige van 
de grootste recente eerste ronde financieringen in de bio- 
en landbouwtechnische sector, ook in Casebia (CRISPR/
Cas-technologie) en BlueRock (geïnduceerde pluripotente 
stamceltechnologie).

Humane gezondheid blijft het grootst
Maar het grootste aandeel binnen Bayer blijft Human Health, 
mede te danken aan Aspirine® het fameuze product dat Bayer 
120 jaar geleden op de markt bracht. De divisie Consumer 
Health richt zich op de ontwikkeling en verkoop van Over The 
Counter producten die zonder recept verkrijgbaar zijn. 
De Divisie Pharmaceuticals ontwikkelt, maakt en verkoopt 
onder andere anticonceptiva, geneesmiddelen voor hart- en 
vaatziekten en ter preventie en behandeling van trombo-
embolieën, alsmede therapieën voor verschillende vormen 
van pulmonale hypertensie. Het productportfolio omvat 
verder geneesmiddelen ter behandeling van multiple 
sclerose, hemofilie A, visusverslechtering ten gevolge van 
netvliesaandoeningen en kankertherapieën om tumoren  
te bestrijden.
Steiger benadrukt het belang van de Benelux regio voor deze 
divisie: “Alleen al in de Benelux heeft Bayer meer dan 100 
klinische studies lopen, de kwalitiet van de ziekenhuizen is 
hier natuurlijk uitstekend.’

Als de missie ‘Science for a better life’ is, kan het niet anders 
of innovatie is een hoeksteen van de organisatie. In 2017 
werd wereldwijd binnen Bayer maar liefst €4.504 miljard in 
R&D geinvesteerd. Dit was bijna 13% van de verkoop. IN 
dat jaar werkten meer dan 14.000 onderzoekers binnen Bayer 
aan innovaties die de gezondheid van mens, dier en plant  
moeten verbeteren. 
Ook Axel Steiger besluit met de importantie van R&D. ‘We 
investeren in veel en graag in technologische vooruitgang, 
want innovaties vormen de basis voor concurrentievermogen 
en groei, en daarmee voor ons succes in de toekomst.’ 
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Dit betekent dat kantoorruimte gehuurd kan worden in units variërend van 25 m2 tot enkele hele verdiepingen.
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Het Mercator Technology & Science Park heeft een unieke ligging aan de rand van de universiteitscampus in een regio met 
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externe contacten.

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

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

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

Novio Tech Campus 
for Life Sciences & High Tech Innovation

Meer informatie: www.noviotechcampus.com

Mercator_1_2014.indd   32 23-05-14   13:05
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BioConnection
Eigen flexibele productiefaciliteit voor fill & finish en immunotherapie

Als specialist in het afvullen van hoogwaardige klinische 
en commerciële (bio)farmaceutische producten (“sterile 
injectables”) in flacons ofwel ‘vials’ en in spuiten, heeft 
Alexander Willemse er afgelopen jaren voor gekozen dit 
specialisme verder uit te bouwen met immunotherapie. Zijn 
oorspronkelijk idee om de vijfde verdieping in te richten met 
voor klanten ontworpen kleinschalige GMP-ruimtes heeft hij 
daarmee grotendeels laten varen. ‘Door de verscheidenheid 
aan processen, waren de wensen in de celkweekwereld 
zo specifiek en divers, dat we ervoor hebben gekozen een 
standaardruimte te bouwen, die klanten van ons kunnen huren 
en die we voor hen naar wens aanpassen. Wel hebben we door 
de contacten met onze klanten veel informatie verkregen, 
benodigd voor de bouw van een zeer flexibele C-ruimte. 
Daarin kunnen we naar klantenwens bijvoorbeeld een flowkast 
neerzetten waarmee een steriele omgeving wordt gecreëerd. 
Daarmee voldoet deze aan de A-classificatie. Aangezien het 
hele Aletta Jacobsgebouw al is uitgerust met installaties en 
bijbehorende infrastructuur voor lucht en water volgens GMP 
is het voor ons relatief eenvoudig een geclassificeerde ruimte 
te bouwen, terwijl het vooral voor startende klanten de bouw 
en het onderhoud relatief kostbaar is. Daarbij weten we door 
onze ervaring als geen ander wat GMP betekent aangezien onze 
huidige lijn door de FDA geïnspecteerd en goedgekeurd is.’ 

Fill & finish
Nieuw in het opvallende rode gebouw dat steeds meer uitgroeit 
tot een volwaardige productiefaciliteit, is ook de handmatige fill 
& finish lijn voor kleinere en speciale opdrachten. ‘In de huidige 
lijn zijn veel handelingen standaard en machinaal en is het 
bijvoorbeeld niet mogelijk handmatig een dopje op een flacon 
te drukken, terwijl dat soms vanuit de markt wel wenselijk is. 
Op de nieuwe, iets meer flexibele “manual line” kunnen we 
ook flacons afvullen die niet standaard zijn, opzetstukken zoals 
bij neussprays plaatsen, zakjes vullen of fill & finish uitvoeren 
voor bijvoorbeeld een klinische studie waarvoor maar veertig tot 
vijftig eenheden nodig zijn. Dat laatste is interessant omdat op 
de automatische lijn de minimale hoeveelheden hoger liggen, 
waarbij een klant dus ook meer grondstof kwijt is. Bovendien 
zijn sommige gangbare verpakkingen op de al bestaande 
automatische lijn relatief duur. Deze is kostentechnisch 
interessant bij ongeveer 800 tot 1000 flacons of zakjes per dag. 
Moet er een zak gevuld worden van vijf liter, dan ligt dat aantal 
natuurlijk lager.’

Wandelend over de galerijen die uitzicht bieden op de nieuwe 
productiefaciliteit, C-ruimte voor immunotherapie en de 
A/B ruimte voor manual fill is direct zichtbaar waardoor 
BioConnection zo gemakkelijk in staat is nieuwe faciliteiten 
te bouwen. De vele leidingen die verantwoordelijk zijn voor 
de lucht- en watertoevoer en -afvoer liggen al door het hele 
gebouw, waardoor het eenvoudig is deze te gebruiken bij de 
bouw van nieuwe GMP-faciliteiten binnen het volledig onder 

GMP vallende gebouw. ‘Daarom hebben we besloten dat we 
voor de immunotherapy service offering blijven doen waar 
we goed in zijn en dat is productiefaciliteiten bouwen en 
onderhouden die onder GMP vallen. Dat houdt in dat we ons 
niet bezig gaan houden met bijvoorbeeld het ontwikkelen van 
een celkweekproces, maar wel alle faciliteiten bieden om steriel 
te werken.’ 

Met gecertificeerd personeel dat kan worden ingezet om 
processen te ondersteunen en nog 1000 m2 aan vloeroppervlak 
dat nog niet is gebruikt, beschikt BioConnection daarnaast nog 
over voldoende ruimte om verder uit te breiden. Aan de wand 
in één van de gangen hangen al de plannen voor de opzet van 
de eerder genoemde grotere, tweede fill & finishlijn. ‘Die 
zal in tegenstelling tot onze eerste al bestaande lijn volledig 
automatisch zijn. Daarmee verlies je flexibiliteit, maar we 
merken nu al dat verschillende van onze klanten hun productie 
willen opschalen. Vijf klanten hebben al een ‘letter of intent’ 
geschreven, want voor de opzet van deze lijn hebben we wel 
financiering nodig.’ Een hele stap voor een bedrijf dat tot nu toe 
alle verbouwingen zelf heeft gefinancierd en nu nog steeds de 
omzet elke twee jaar verdubbelt. 

Nieuwe directeur
Het ontwikkelen en bouwen van een eigen ‘dedicated ruimte’ 
door derden op het overgebleven vloeroppervlak is tot slot ook 
nog een belangrijke optie, die Willemse aan wil stippen. ‘Het 
idee is om klanten deze zelf te laten ontwerpen waarna wij zor-
gen voor de bouw en alle aansluitingen. Wat voor gas iemand 
ook wil, wij kunnen het leveren. Bovendien moeten we dit ge-
bouw toch onderhouden. Als je zelf iets bouwt, moet je dat 365 
dagen per jaar onderhouden, kalibreren en valideren terwijl ze 
binnen ons gebouw mee kunnen liften op het onderhoud dat wij 
toch al uitvoeren.’  

Blij is Alexander Willemse dan ook met de nieuwe directeur 
van het Pivot Park, Brigitte Drees. Zij heeft volgens hem de 
entrepeneurial spirit die past bij een science park dat zich volop 
ontwikkelt. Met bedrijven die net als BioConnection alle ruimte 
hebben om te groeien. ‘Zelf hebben we een uitstekend op elkaar 
ingespeeld managementteam waarin alle disciplines vertegen-
woordigd zijn.’ Bij de rondleiding loopt Marco Jaspers mee die 
als Director verantwoordelijk is voor de uitvoer van de projec-
ten en de business development, ook voor de nieuwe klanten op 
de vijfde verdieping. ‘We zoeken steeds meer de samenwerking 
met bedrijven op het park. Een goed voorbeeld is het contact dat 
we hebben met onze buurman Chemconnection, die goed is in 
de chemische synthese van bijvoorbeeld nanodeeltjes, die wij 
vervolgens afvullen in opdracht van dezelfde klant.’

Nadat BioConnection in 2016 het 7 verdiepingen tellende Aletta Jacobsgebouw van MSD overnam, 

is er veel veranderd. Naast de huidige GMP-productiefaciliteit op de derde verdieping beschikt 

de CMO (Contract Manufacturing Organisation) over een zeer ruime C-ruimte voor (cellulaire)-

immunotherapie onder BSL-2 regiem op de vijfde verdieping. Daarnaast heeft BioConnection 

een handvullijn opgezet voor kleinere en speciale producties. Bovendien liggen er plannen voor 

de bouw van een geautomatiseerde productielijn voor grootschalige klinische en commerciële 

producties. Deze lijn heeft een beoogde capaciteit van 160 producties per jaar en tweehonderd 

liter afvulvolume per dag. 

Winstgevend
Terugkijkend vertelt Alexander Willemse, eigenaar van 
BioConnection en het Aletta Jacobsgebouw dat alleen het 
jaar 2016 ofwel het jaar waarin ze het Aletta Jacobsgebouw 
kochten, als verliesgevend de boeken in is gegaan. ‘Direct 
in 2017 maakten we alweer winst en hebben we dit jaar 
voor de tweede keer de FD Gazellen Award gewonnen. 
Die hadden we in 2016 ook al gewonnen en daarvoor mag 
je van de laatste drie jaren maar één verliesjaar hebben. 
En aangezien we nog steeds onze omzet elke twee jaar 
verdubbelen, is ons bedrijf beslist gezond te noemen. 
We hebben op dit moment negentien actieve klanten 
en inmiddels 55 projecten (bijna) afgerond. Grofweg is 
er daarbij een onderscheid te maken in ongeveer dertig 
procent Nederlandse klanten, bijna veertig procent 
Europese klanten en dertig procent uit de rest van de 
wereld waaronder landen als Israël, Taiwan, Brazilië, 
Amerika en Australië. Kijk voor meer informatie over de 
mogelijkheden om BioConnection in te zetten voor het 
uitvoeren van fill & finishopdrachten of het huren van 
GMP-ruimtes op de binnenkort vernieuwde website  
www.bioconnection.eu. 
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Dutch Life Sciences conference

Visit us at the BCF Career Event
24 May 2018 - Jaarbeurs UtrechtCLS Services

CHEMISTRY OF CONNECTING PEOPLE

Being a fascinating, innovative and demanding 
area of expertise, we off er our recruitment, 
selection and secondment services in the fi eld of 
chemistry, pharma, biotech, food and feed. 
Our personal approach and commitment is what 
we stand for. Obtaining a perfect match between 
you and an organisation is our goal.
If you are that professional with the drive, the 
knowledge and the experience, aiming to make 
your job successful, we would like to help you 
further in your career.

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

www.cls-services.nl

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.

´The next wave of innovation for 
patients´: meet up with the Dutch 
Life Sciences community on 
November 29!
 
The Dutch Life Sciences conference 
brings together creative entrepreneurs 
and expert investors. It's the opportunity 
for top life scientists to find the 
business partners they need to realize 
their ambitions. Want to know what the 
sector's next big success story is going 
to be? It's a story you could be part of! 
November 29 is your opportunity to 
rub shoulders with the sector's movers 
and shakers at the Dutch Life Sciences 
Conference, hosted by the Leiden 
Bio Science Park at Corpus Congress 
Center in Oegstgeest, the Netherlands.
 
The conference proudly present 
keynote speakers

Edward Willems, Managing director 
at Ginward (Asia) Pte. Ltd.
How the Life Sciences Growth 
Fund from Asia invests and supports 
European companies. Two Dutch 
companies -Mimetas and Biosana- are 
successful portfolio companies from 
this fund.

and Ronald Plasterk, Chief Scientific 
Officer myTomorrows
How cancer patients in the near future 
will be treated with personalized 
vaccination strategies against their 
private tumor antigens as revealed by 
DNA sequencing.

The developments in the following 
fields will be addressed in various 
parallel sessions;
- Industry 4.0 in life sciences
-  Microbiome therapeutics: advances & 

market challenges
-  The next wave of innovation in 

oncology
-  Digital Healthcare: lessons learned 

and challenges ahead
-  Regenerative medicines: taking 

science to the patients and
-  Next generation platform technologies 

in drug discovery and validation.
 
Special attention goes to young 
entrepreneurs and companies. The 
Venture Challenge award for the best 
startup company will be announced and 
young companies pitch their venture 
at the Investors forum. And we are 
celebrating 10 years LifeSciences@
Work with their alumni, partners and 
sponsors!
 
Encounter new ideas. Expand your 
network. Engineer opportunities. At the 
Dutch Life Sciences Conference. 

Take a look at the complete programme 
www.dutchlifesciences.com.
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Merck Biofarma

Goed geneesmiddelengebruik cruciaal

Het bedrijf is indrukwekkend. De bestedingen aan R&D en de pipeline eveneens. De focus van 

Merck Biofarma ligt op immunologie gecombineerd met goed geneesmiddelengebruik, want: 

‘Efficient en effectief medicijnen voorschrijven, is maatwerk dat nog volop wordt onderzocht.’ 

Het woord is aan medisch directeur Gerard Stege.

Dr. Gerard Stege, sinds drie jaar als medisch directeur in dienst 
bij Merck Biofarma, heeft een academische achtergrond. 
Na de studie moleculaire biologie en promotieonderzoek 
bij geneeskunde werkte hij enkele jaren in het befaamde 
Memorial Sloan Kettering Cancer Center (New York). 
Vervolgens een post doc neuro-pathologie in het Radboudumc 
en daarna bijna 12 jaar bij Pfizer voordat hij in november 2015 
aan de Merck tafel schoof. Die academische achtergrond is 
handig. ‘Je weet waar men tegenaan loopt, zo kan je bijtijds 
zaken bijsturen. Ook spreek je dezelfde taal.’ Nuttig, want de 
focus van Merck ligt bij wetenschappelijke samenwerkingen 
met (academische) ziekenhuizen. ‘Waar liggen de gaps? Wat 
willen we nog weten? Welke onderzoeken kunnen we daartoe 
uitvoeren?’ Dat zijn vragen die nu beantwoord moeten 
worden,’ aldus de medisch directeur.

Merck Biofarma
Merck Biofarma bestaat uit 4 segmenten. In grootte van 
revenuen (2017) zijn dat:

1. Vruchtbaarheid
2. Neurologie & Immunologie
3. Oncologie
4. General medicine

‘Op het gebied van vruchtbaarheidsonderzoek wordt 
sterk ingezet op embryoselectie. Er vindt gedigitaliseerd 
en gestandaardiseerd een continue observatie van de 
ontwikkeling van de embryo’s plaats, zonder dat de embryo’s 
uit de incubator gehaald hoeven te worden. Dit garandeert 

stabiele cultuur condities totdat de embryo het blastocyste 
stadium bereikt. Voordat het embryo wordt teruggeplaatst, 
vindt een analyse plaats om  de meest geschikte te selecteren. 
Deze embryoselectie is een grote stap vergeleken met de 
klassieke selectie en geeft meer kans om het uiteindelijk doel 
te bereiken: een gezond kind in huis te brengen. De methodiek 
wordt in Duitse klinieken al vaak toegepast, Nederlandse 
private fertiliteitsklinieken die samenwerken met Duitse 
klinieken gebruiken het ook. Momenteel draait in Nederland  
een grote studie met vijf grote fertiliteitsklinieken en meer 
dan 1000 samples. We wachten de verdere studieresultaten 
af.’ Merck is verder actief in diverse wetenschappelijke 
vruchtbaarheidsonderzoeken onder meer naar de conditie van 
de baarmoederwand of naar onderzoek van zaad- of eicellen 
van mensen die kanker hebben gehad. 

Neurologie & Immunologie
Merck is diep geworteld in het onderzoek naar multiple 
sclerose (MS), één van de meest voorkomende neurologische 
aandoeningen bij jong volwassenen. We werken nauw samen 
met healthcare professionals en de patiëntenvereniging om het 
leven met deze ziekte -waarvan de oorzaak nog niet geheel 
duidelijk is- dragelijker te maken. MS lijkt nog het meest op 
een auto-immuunziekte, en de vraag is dan ook hoe we het 
‘op hol geslagen’ immuunsysteem kunnen remmen. Een 
ondergesneeuwd effect is de cognitieve achteruitgang. Meer dan 
de helft van de patiënten verliest binnen 5 jaar zijn/haar baan. 
Samen met een aantal klinieken kijkt Merck hoe dit verbeterd 
kan worden. Een doorbraak op het gebied van medicatie was de 
EMA approval eerder dit jaar van een nieuw MS geneesmiddel.

Oncologie
Op het gebied van oncologie heeft Merck een sterke en 
uitgebreide pipeline. De focus ligt op darmkanker, hoofd- en 
halskanker en een zeldzaam type huidkanker, maar vooral op 
het innovatieve werk op het gebied van immuno-oncologie. 
Op veel oncologische gebieden is momenteel de hamvraag: 
Hoe kan ik het eigen afweersysteem weer stimuleren?  
Hoe haal ik de rem eraf die is geplaatst door de tumor?  
Met ons PD-L1 antilichaam, geregistreerd bij gemetastaseerd 
Merkelcelcarcinoom, worden momenteel onderzoeken gedaan 
in 9 tumortypen in fase 3. Ook met onze c-Met kinase inhibitor 
werden op de ESMO afgelopen oktober goede resultaten 
gemeld na een fase 2 studie bij gemetastaseerd longcarcinoom.

‘Op breder gebied bieden we behandelingen en oplossingen 
voor diabetes, hart- en schildklierafwijkingen. Op dit segment 
richten we ons tegenwoordig minder. Zoals gezegd heeft 
Merck sterk de focus op wetenschappelijke (onderzoeks)
samenwerkingen vooral gericht op het goed gebruik van 
geneesmiddelen. Op dit terrein valt nog veel winst te behalen. 
‘Goed gebruik’ betreft het effectief, veilig en doelmatig 
gebruik van geneesmiddelen. Het richt zich op het verbeteren 
van farmacotherapeutische zorg op het niveau van het 
geneesmiddel en op het gebruik van geneesmiddelen in de 
dagelijkse zorg. Betere inzet en gebruik van geneesmiddelen 
is in het belang van de patiënt, de zorgverlener, de overheid en 
private partijen, zoals farma en zorgverzekeraars.’ 
‘Goed gebruik betekent ook die medicatie inzetten die 
specifiek bedoeld is voor een bepaald type patiënt, ‘ besluit 
Gerard Stege. ‘Dan spreek je over onderzoek naar biomarkers 
(die bijvoorbeeld aangeven of het type kanker geschikt is voor 
een bepaald medicijn) en personalized medicine. Maatwerk is 
de toekomst.’

MERCK GROUP
Merck vierde haar 350ste verjaardag in april 2018.  
De Merck Group staat op nummer 4 in de  Worldwide 
Access to Medicines Index 
https://accesstomedicineindex.org/overall-ranking/. 
Merck staat bekend om haar aanzienlijke investeringen 
in R&D – vooral op het gebied van oncologie, immuno-
oncologie en immunologie. Onco pipeline: 5+ producten 
met 7+ verschillende indicaties; Immuno-onco pipeline;  
3+ producten met 12+ indicaties. Totale R&D investeringen 
1,5 miljard euro in Healthcare (2016).

‘Maatwerk is de 
toekomst’

NL/MTA/1018/0001 Approval date 11/2018
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Elis

Connected Cleanroom™

Dat de specialist met hun services een nichemarkt bedient in 
de cleanroomwereld, blijkt ook uit het nieuwste concept dat 
ze hebben ontwikkeld. Een oplossing waarvoor ze nog voor 
de introductie in 2017 al een Cleanroom Award wonnen op 
de Cleanzone in Frankfurt. Arthur Lettinga, Product Manager 
West Europe: ‘Deze formule is ontwikkeld naar aanleiding 
van observaties van de Amerikaanse FDA. Uit hun observaties 
blijkt namelijk dat de hoofdoorzaken van afwijkingen liggen 
in het ontbreken van procedures of dat ze inadequaat zijn, 
dat procedures niet worden nageleefd en dat de schoonmaak 
onvoldoende is.’ Om juist deze problemen te tackelen, bedacht 
de Europese cleanroomspecialist een concept dat hun klanten 
helpt de textielstroom en natuurlijk ook de verslaglegging van 
het gebruik en de reiniging daarvan beter te managen. 

Smart cleanroommanagement
Basis voor de verbetering waren niet alleen de inzichten 
van de FDA, maar ook een analyse van klantbehoeftes. 
Accountmanagement, transparantie en ondersteuning bij het 
bereiken van kwaliteitsnormen bij de klanten zijn aspecten 
waar Elis volgens Lettinga de focus op wil leggen. ‘Bedrijven 
willen begrijpen hoe hun cleanroomtextielverbruik is op 
verschillende afdelingen, wat de textielstromen zijn, het 
voorraadniveau en de levensduur van artikelen, om zo de 
kosten en de voorraad te optimaliseren. Vragen die Elis altijd 
kan beantwoorden, maar klanten willen deze antwoorden ook 
zelf kunnen opzoeken en zo in de ‘driver’s seat’ zitten en 
rapportages draaien.’ 

Lettinga benadrukt dat het verrassend is dat binnen een sterk 
gereguleerde branche veel dingen offline worden gedaan. ‘Dit 
maakt het moeilijk toezicht te houden en aan de hoge normen 
te voldoen. Elis Connected Cleanroom™ is in samenwerking 
met onze klanten ontwikkeld om SOP-conformiteit en 
tijdefficiëntie voor onze klanten te verbeteren door UHF-
technologie of barcodescanning te gebruiken.  Uitdagingen 
daarbij waren te komen tot een verhoogde transparantie over 
het gebruik in de eigen faciliteit en het eenvoudig monitoren 
van de data. Kortom, om inzicht te krijgen in voorraadbeheer, 
SOP-conformiteit en kledingwijzigingsgedrag van de 
werknemers.’
Alle via het nieuwe systeem verzamelde data zijn terug te 
vinden in een geavanceerd overzicht dat SOP-data weergeeft 
met duidelijke grafieken. Dit zorgt voor meer transparantie 
tijdens de levenscyclus van het cleanroomtextiel. Bovendien 
geven de analyses van Connected Cleanroom™ inzichten op 
basis waarvan beslissingen kunnen worden genomen over de 
cleanroomfaciliteit en bewijs aan wie daar maar naar vraagt. 

Dashboard
Lettinga legt uit dat Connected Cleanroom™ uit drie 
belangrijke elementen bestaat waaronder een dashboard, 
een scanstation en een slimme kast voor de verdeling van de 
cleanroomtextiel. ‘Dat dashboard biedt voor klanten op een 
zeer visuele wijze inzicht in de totale goederenstroom van 
de cleanroomfaciliteit. Dit houdt bij wat er in circulatie is, 
hoe oud het is en maakt ook zichtbaar of bijvoorbeeld een 
kledingstuk gedurende langere tijd niet is gebruikt. Omdat de 
data in duidelijke diagrammen worden weergegeven, zijn die 
gegevens heel eenvoudig af te lezen en bij te houden, waardoor 
klanten proactief kunnen handelen.’ 

Het bijbehorende, aan de wand bevestigde scanstation 
bestaat uit een UHF scanner, een iPad in een houder met een 
app waarop cleanroommedewerkers hun persoonlijke code 
intoetsen en de optie ophalen selecteren. De app informeert de 
operators op basis van hun taak over de benodigde artikelen 
die naar behoefte bestaan uit twee, drie of meer items, die 
ze vervolgens inscannen. Bij het einde van de shift dienen 
de operators zich opnieuw aan te melden en dan de optie 
inleveren te kiezen. Lettinga daarover: ‘Voor een manager 
is nu te bewijzen dat de juiste artikelen worden gebruikt 
en dat er volgens procedure wordt gewisseld. Een snel en 
zeer gebruiksvriendelijk systeem, omdat medewerkers 
hun totale pakket direct kunnen scannen middels de Ultra 
High Frequency chip in ieder artikel.’ Door dit systeem 
van onsite scannen te koppelen aan de bij Elis al bestaande 
geautomatiseerde wascyclus, is de hele kledingstroom op die 
manier inzichtelijk. ‘Er komen dus naast het scannen van de 
kleding in onze wasserij twee scanmomenten bij en dat is on 
site bij de uitgifte en inlevering van kleding.’

Smart cabinet
Het laatste belangrijke onderdeel van Connected Cleanroom™ 
is een gesloten uitgiftekast die alleen met behulp van een 
pasje kleding uitgeeft. ‘In het systeem wordt bijgehouden 
welke artikelen een operator mag uitnemen en op dat tot 
zijn beschikking heeft. Inleveren kan vervolgens in een 
verzamelaar waar de kleding direct wordt ingescand, zodat 
de medewerker de volgende dag weer schone kleding kan 
ophalen met zijn/haar persoonlijke pasje. De artikelen 
worden bij het inscannen in een container opgevangen om 
vervolgens weer terug te gaan naar de cleanroomwasserij. 
‘Een kast die leverbaar is in een aantal configuraties waardoor 
kledinguitgifte in vrijwel elke ruimte realiseerbaar is’ vult 
Lettinga aan. Dit maakt Connected Cleanroom™ een totale 
cirkel waarbinnen duidelijk is waar de kleding zich bevindt. 
De volgende vragen zijn als gevolg van dit systeem opgelost:
Gebruikt iedereen het juiste textiel?
Kan ik bewijzen dat we SOP-compliant werken?
Heb ik genoeg kleding voor de rest van de week?
Waar bevindt zich mijn textiel?
Heb ik niet te veel textiel?

De voordelen van 
Connected Cleanroom™:

• Overzichtelijke dashboards
• SOP-compliance
• Transparante service 
• 24/7 online toegang
• Kostenbeheersing
• Vooraadbeheer
• Portfolio management
• Beschikbaar in vrijwel alle landen van Europa

www.elis.nl

Eén jaar nadat Berendsen officieel is overgenomen door Elis, introduceert de  

cleanroomspecialist uit het noorden van Nederland een volledig nieuw concept voor 

textielmanagement, genaamd Connected Cleanroom™. Met een dashboard, een 

scanstation en een slim kastsysteem is het mogelijk effectief de voorraad te beheren, de  

kosten te controleren en ervoor te zorgen dat de juiste artikelen volgens de vastgestelde 

procedure gebruikt en ingeleverd worden. Bovendien zijn de vastgelegde data te overleggen 

aan iedere auditeur die daarnaar vraagt. 
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Braincarta

Elonav kan actuele functies hersenen in kaart brengen

Op het moment dat prins Constantijn  

officieel het kantoor van Braincarta open-

de in het najaar van 2018 bestond het 

bedrijf bijna drie jaar. De spinoff van het 

Universitair Medisch Centrum in Utrecht 

ontstond doordat Nick Ramsey, hoog- 

leraar cognitieve neurowetenschap-

pen bij neurochirurgie, unieke software  

ontwikkelde waarmee functionele MRI’s 

ofwel fMRI’s kunnen worden geanalyseerd 

volautomatisch en betrouwbaar. Elonav 

is nu beschikbaar voor radiotherapeuten, 

neurochirurgen, neurologen en onder- 

zoekers. Een vinding die bovendien de 

eerste ALS-patiënt de communicatie al 

heeft teruggegeven via implantatie.  

Arnold Dijkstra, CEO van Braincarta heeft een beetje het 
gevoel dat hij op het punt staat van een grootse introductie. 
Zijn bedrijf is door StartupDelta als één van de tien 
technologische doorbraken in Nederland geselecteerd en ook 
is hij uitgenodigd deel te nemen aan de CES in Las Vegas in het 
Holland Paviljoen aankomend januari. ‘Een gelukkig toeval 
is dat we net deze zomer alle certificaten hebben ontvangen 
waaronder het ISO13485 Annex II en het CE-keurmerk voor 
het product Elonav. Al met al een vliegende start, want de 
eerste drie moeilijke jaren waarin we met weinig middelen en 
mensen een product moesten ontwikkelen en certificeren zijn 
achter de rug.’ 

Koninklijke aandacht 
De grootste uitdaging volgens Dijkstra was drie jaar geleden 
om de spinoff van een researchgeoriënteerde omgeving om te 
bouwen naar een procesgeoriënteerd bedrijf. ‘Wetenschappers 
zijn niet gewend dat ze alles moeten registreren, bijhouden en 
afvinken. Dat was een complete cultuuromslag. Ook waren 
de onderzoekers al jaren bezig met het ontwikkelen van de 

software en wilden ze met hun product zo snel mogelijk naar 
de markt. Dan vergt het veel doorzettingsvermogen en toch 
nog een aantal jaren energie en geld te steken in dit proces, 
want bijna alle betrokkenen werken aan Braincarta naast 
een andere baan. Toen ik dit vertelde aan prins Constantijn 
wilde hij de opening van ons bedrijf graag verzorgen. Om een 
statement te maken dat het ook academische startups lukt naar 
de markt te komen.’ 

Basis van de unieke software die Braincarta nu op de 
markt brengt, is dat hiermee in plaats van statische MRI-
beelden functionele MRI-beelden kunnen worden gemaakt. 
Daarop is de hersenactiviteit zichtbaar op het moment dat 
patiënten specifieke handelingen uitvoeren in de scanner. 
Op dat moment verandert namelijk de doorbloeding op 
bepaalde plekken in de hersenen en dat is vervolgens weer 
te visualiseren. Dijkstra: ‘Neurochirurgen en radiotherapeuten 
krijgen zo een duidelijk beeld van de functionele locaties voor 
bijvoorbeeld handbewegingen. Deze kunnen onder invloed 
van een tumor zijn verplaatst en dan is deze informatie heel 
zinvol voor het inschatten van de risico’s bij het behandelen 
van de tumor. Tot op dit moment was het alleen mogelijk om 
in een researchomgeving deze informatie te verkrijgen op 
basis van subjectieve analyses van een team van studenten. Via 
Elonav is dit proces volledig eenduidig en geautomatiseerd. 
Dat maakt Elonav tot het enige betrouwbare en gecertificeerde 
product om dergelijke analyses in een klinische omgeving uit 
te voeren.’

Imagingbedrijven
Van de verschillende imagingbedrijven als GE, Siemens en 
Philips die de software in hun scanners kunnen integreren heeft 
in ieder geval Siemens al een ‘letter of intent’ ondertekend.  
Dijkstra verwacht ook dat de andere bedrijven zullen volgen, 
zodat de meerwaarde van Elonav in de praktijk snel kan 
worden aangetoond. ‘Het grote voordeel voor hen is dat we 
volledig in de cloud werken. Via een ‘third party app’ op de 
scanner kunnen gebruikers de beelden naar ons uploaden 
waarop wij ze analyseren, de betrouwbaarheid checken en 
vervolgens een rapport maken dat ze kunnen downloaden. 
Een traject dat we binnen een dag verzorgen. Dat is vooral 

belangrijk voor neurochirurgen die op het punt staan een 
hersenoperatie uit te voeren en willen weten of ze dit veilig 
kunnen doen. Bovendien kunnen ze met onze informatie de 
patiënt beter voorlichten.’

Kijkend naar de toekomst verwacht Dijkstra dat het nodig 
zal zijn 20.000 rapporten per jaar te verzorgen om als 
Braincarta bestaansrecht te hebben. ‘De eerste klant hebben 
we al in de vorm van het UMC Utrecht, maar dat gaat om 
vijftig rapporten per jaar. Daarom is die samenwerking met 
de imagingbedrijven zo belangrijk. Door de app in te bouwen 
in de nieuwe scanners en daarnaast als upgrade aan te bieden 
voor bestaande scanners is Elonav veel sneller wereldwijd 
in de markt te zetten.’ Voor dat traject zoekt Braincarta 
nog investeerders, want Dijkstra verwacht dat het nog vier 
jaar duurt voordat Elonav wereldwijd is geïntroduceerd. 
‘Bovendien werken we al aan de volgende stap. Het in kaart 
brengen van de aan- en afvoerzenuwen van de functies, zodat 
behandelingen nog nauwkeuriger kunnen worden gepland.’

ALS-patiënt kan communiceren 
dankzij Elonav
Door via Elonav in kaart te brengen waar de handfuncties 
in de hersenen waren gelokaliseerd kon twee jaar geleden 
bij een vrouwelijke patiënt met ALS op exact de juiste 
plek een hersenimplantaat geplaatst worden. Daarmee 
kan zij via haar gedachten draadloos een spraakcomputer 
besturen. Een uniek project, omdat de patiënt de techniek 
na intensieve oefensessies gewoon zelfstandig thuis kan 
gebruiken. De patiënt bestuurt de spraakcomputer door 
in gedachten de vingers te bewegen kijkend naar een 
toetsenbord dat zichtbaar is op het computerscherm. Een 
techniek die zij al snel onder de knie kreeg. Op dit moment 
is een tweede patiënt ook al geïmplanteerd door het 
researchteam om de techniek verder te testen, zodat deze 
uiteindelijk op grotere schaal kan worden geïntroduceerd. 

Kijk voor meer informatie op www.braincarta.com. 
Of www.nick-ramsey.eu. 

brain
carta

braincarta

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

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

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

Clinical Data 
Management 

Statistical 
Programming 

Reporting and 
Biostatistics 

CDISC 
Standardisation 

and Training 

Our data managers build 
clinical trial databases, 

design eCRFs, and provide 
support all the way through 

data cleaning and 
database lock. From 

experience they keep tabs 
on key stakeholders, both 

inside and outside the 
organisation, and ensure a 

smooth, consistent, and 
timely data flow. 

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

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

and figures using SAS, 
including descriptive 

statistics and other most 
common statistical 

methods. We follow either 
your procedures or ours. 

In the early stages of your 
studies our biostatisticians 

provide input to study 
protocols, perform meta-

analyses, and write 
statistical analysis plans, 

including the selection and 
design of moderate and 

complex statistical models. 
Once data flows in we 

apply such methods and 
interpret the study results. 

We develop custom 
solutions that expedite the 

creation of SDTM and 
ADaM datasets and 

Define-XML. Our experts 
build CDISC compliant 

clinical data warehouses or 
data pools from legacy 

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

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

the Netherlands, and a CDISC Gold Member.  

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

Ask for Melanie Schopp or Jules van der Zalm. 

De kunst van Cleaning Validation

Het voldoen aan de eisen voor Cleaning Validatie is 
complex en zeker geen 'copy-paste'-oefening. Het vereist 
kennis van wetten, richtlijnen, verwachtingen van 
regelgevende instanties en de nieuwste industriële 
ontwikkelingen. Ieder bedrijf, product of productieproces 
is uniek. Daarom is Cleaning Validation Life Cycle 
Management in grote mate een kwestie van maatwerk.

“Progress-PME krijgt veelvuldig verzoeken van bedrijven die 
moeite hebben om te beoordelen of hun Cleaning Validatie 

aanpak voldoet aan de regelgeving” vertelt Paul Tiemeijer, 
Cleaning Validatie expert van Progress-PME. “Om te bepalen 
welke aanpak voldoet en het beste voor de klant is, vereist 
deskundigheid en een pragmatische aanpak. Het komt vaak 
voor dat het Cleaning Validatie beleid en de procedures van 
bedrijven niet aan het vereiste niveau voldoen. Dit is in 
sommige gevallen gekoppeld aan oude processen en 
apparatuur, die niet volledig geschikt zijn om aan de huidige 
Cleaning Validatie vereisten te voldoen".

Voldoen aan de eisen
Paul legt uit "voor een juiste Cleaning 
Validatie-aanpak zijn niet alleen de juiste 
procedures nodig, maar ook goed gedrag 
en bewustzijn is noodzakelijk. Mijn 
ervaring is dat door het vergroten van het 
bewustzijn van mensen, je een cultuur 
creëert die je kans op succes verhoogt en 
om succesvol te blijven'.
Kennis delen is één van de passies van 
Paul en een reden waarom hij het leuk 
vindt om workshops en trainingen over 
Cleaning Validatie te geven. Specifieke 
workshops en trainingen over Cleaning 
Validatie worden georganiseerd door 
Progress-PME.

Welke route kan men volgen om te 
verbeteren?
Op basis van een Quick Scan-tool 
beoordeelt Progress-PME eerst de 
huidige status. Hierna kan Progress-
PME, in overleg met de klant, het beleid 
en procedures optimaliseren en 
aanpassen. Op basis van de aangepaste 
procedures wordt vervolgens een gap-
analyse uitgevoerd, ten aanzien van 
nieuwe en oude apparatuur en faciliteiten. 
Ten slotte wordt een herstelplan 
voorgesteld. "De extra toegevoegde 
waarde die we kunnen bieden, geeft Paul 
aan, is het besef dat elk bedrijf een andere 
uitdaging heeft. Dus garanderen wij een 
op maat gemaakte aanpak en tevens de 
mogelijkheid om mensen te coachen en 
te trainen."

www.progress-pme.nl
023-5635016
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Celgene in het kort
Celgene is een internationaal biofarmaceutisch 
bedrijf. Het ontwikkelt innovatieve geneesmiddelen 
voor de behandeling van (bloed)kanker, immuun- en 
ontstekingsziekten. Geneesmiddelen en moleculen 
van Celgene worden gebruikt in honderden klinische 
onderzoeken, in Europa en wereldwijd. Er wordt 
onderzoek gedaan om nieuwe behandelingen te ontdekken 
voor patiënten met ongeneeslijke vormen van (bloed)
kanker, waaronder multipel myeloom, myelodysplastisch 
syndroom, chronische lymfatische leukemie, non-
Hodgkinlymfoom, niet-kleincellige longkanker en 
alvleesklierkanker. Daarnaast wordt ook onderzoek 
gedaan om behandelingen te ontdekken voor patiënten 
met ontstekings- en immuunziekten, waaronder psoriasis, 
artritis psoriatica, multiple sclerose (MS) en de ziekte van 
Crohn. Het bedrijf wil bijdragen aan de volksgezondheid 
via wetenschappelijk onderzoek en de belofte het belang 
van de patiënt altijd voorop te plaatsen. Een van de meest 
zichtbare manieren waarop Celgene dit doet is door bijna 
40% van de omzet te investeren in R&D.

Een opmerkelijk ‘geluid’ op de in oktober 

gehouden World of Technology & Sci-

ence (WOTS) in de Utrechtse Jaarbeurs. 

Het farmaceutische bedrijf Celgene ver-

kondigde daar een boodschap: ga met 

elkaar de dialoog aan over de toekomst 

van de zorg! Volgens General Manager 

Rob Moore worden de discussies over de 

(kosten van ) gezondheidszorg te eenzij-

dig gevoerd. “Er moet meer balans in de 

discussie. Waarbij innovatie voor iedereen 

het uitgangspunt moet zijn.”

Celgene roept op tot ‘brede dialoog’ in zorg om innovatie zeker te stellen
“Er moet meer balans komen in de discussie over de zorgkosten”

Alleen al de aanwezigheid van Celgene, als enig farmaceutisch 
bedrijf op de beurs, was opmerkelijk. De WOTS is vooral een 
(medische) technologie beurs, met onder andere een bonte 
mix van laboratorium-toebehoren. Maar Celgene had deze 
beurs met opzet uitgezocht als unieke mogelijkheid om van 
gedachten te wisselen met een zeer divers publiek. De eerste 
vraag die Rob Moore op de stand dan ook kreeg: wat doen 
jullie hier? Maar vervolgens heeft de general manager van 
de Nederlandse tak van Celgene een bont gezelschap van 
bijvoorbeeld wetenschappers, verzekeraars en beleidsmakers 
kunnen uitleggen hoe de huidige discussie over de 
betaalbaarheid van de gezondheidszorg - die in Nederland op 
de scherpst van de snede wordt gevoerd - beter kan. “Artsen, 
gezondheidseconomen, beleidsmakers, academici, patiënten, 
mantelzorgers, farmaceutische bedrijven en de media hebben 
allemaal een ander perspectief op het dilemma om de zorg 
toegankelijk en betaalbaar te houden. Daarbij is er veel kritiek 
op elkaar, soms uit onwetendheid. In onze ogen moet je de 
dialoog aangaan om gezamenlijk tot oplossingen te komen. 
Bedenk: we hebben allemaal hetzelfde doel! Onze rol willen 
we graag op een transparante manier toelichten. Daarom 
hebben we deze zogenaamde Celgene Healthcare´s Great 
Expedition op de beurs ingericht.”

‘Cycle of innovation’
Centraal in dat debat staat voor Moore het belang van innovatie. 
Innovaties in de geneeskunde hebben ervoor gezorgd dat we 
langer en gezonder leven en ze hebben enorm veel voordeel 
gebracht voor de zorgstelsels en de samenleving. Moore is 
er trots op dat Celgene bijna 40 procent van de omzet weer 

investeert in R&D. Daarmee behoort het bedrijf tot de top3 van 
de 50 meest R&D intensieve bedrijven in 2017. Die innovatie 
is van doorslaggevend belang in het verder ontwikkelen van 
medicijnen, benadrukt Moore. In tijden dat de budgetten krap 
zijn, moet je ervoor waken dat je gaat snijden in de budgetten 
voor R&D. “Het wegsnijden van huidige innovaties zet de 
toekomstige innovatie onder druk. De innovaties van vandaag 
zijn nodig om de innovaties van morgen te financieren en wat 
we vandaag leren, zal ons morgen helpen. Het belang van die 
‘cycle of innovation’ willen we op de beurs laten zien.”

Dat farmaceutische bedrijven er in de krantenkoppen niet 
altijd goed vanaf komen, vooral als het gaat om de prijs van 
sommige (dure) medicijnen, snapt Moore. Maar ook daar 
valt hem vaak op de eenzijdigheid van de berichtgeving. 
Farmaceutische bedrijven hebben een lastig verdienmodel; 
het ontwikkelen en op de markt brengen van medicijnen duurt 
lang en is kostbaar. Slechts een klein deel van de medicijnen 
die worden ontwikkeld, haalt ook de eindstreep. Daarna 
resteert doorgaans nog 10 tot 12 jaar waarin het middel onder 
patent is en omzet gegenereerd kan worden ten behoeve van 
onderzoek naar nieuwe geneesmiddelen. In de opbouw van die 
prijzen is niet alleen Celgene, maar ook veel andere bedrijven, 
transparant, benadrukt Moore. Er wordt ook gekeken welke 
waarde een medicijn vertegenwoordigd op welke markt 
en voor welke groep van patiënten. “De prijsstelling is een 
complex spel maar kan prima worden onderbouwd en daar 
hoeft ook niets geheimzinnigs aan te zijn. Op deze beurs 
kunnen bezoekers door middel van onze ‘pricing simulation’ 
zelf ervaren wat erbij komt kijken om de prijs te bepalen voor 
een medicijn”.

Verdwaald in de ruimte
De impact van medicijnen op de totale zorguitgaven is 
bovendien alleszins redelijk, stelt Celgene’s General Manager. 
Onderzoek toont aan dat de uitgaven aan geneesmiddelen in de 
grootste EU landen de komende 3 a 4 jaar gemiddeld stijgen 
met maar 1,5 procent per jaar. Dat is nauwelijks meer dan de 
inflatiecijfers. Dat neemt niet weg dat er binnen ziekenhuizen 
stevige discussies gevoerd worden over de uitgaven aan 

geneesmiddelen, zeker naarmate de ziekenhuisbudgetten 
in toenemende mate onder druk komen te staan. Ook daar 
moeten partijen met elkaar over in gesprek. En dat gebeurt 
volgens Moore nog allemaal te weinig. 

Ter illustratie van de ingewikkelde besluitvorming in de 
gezondheidszorg, wordt op de stand van Celgene de film This 
is Axiom vertoond, over een astronaute die verdwaald is in de 
ruimte. Het brengt de uitdagingen en dilemma’s in beeld waar 
elke partij in de zorg dagelijks mee te maken heeft. Moore: 
“Op onze stand krijgen bovendien verschillende belangrijke 
stakeholders in de gezondheidszorg een podium om hun 
ambities, uitdagingen en oplossingen te bespreken. Hiermee 
willen we meer begrip creëren voor hun perspectief en 
daarmee een stap zetten in de richting van een gezamenlijke 
oplossing voor onze gedeelde uitdagingen. Dit is een echt 
nieuw perspectief op het gezondheidszorg debat.”
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Doorslaand succes Proxcys noopt tot 
opschaling en verhuizing 

Proxcys is High Performance Radial Flow Chromatography (HP-RFC).  In het afgelopen 

decennium heeft Proxcys de HP-RFC ontwikkeld tot een volwassen efficiënte scheidingsmethode 

en is daarmee globaal marktleider in de plasma-fractionering binnen de Biofarma-industrie. 

Biotech lijdt onder hoge volatiliteit op de beurs, 
maar biedt nu mooie instapkans

De teruggekeerde volatiliteit op de aandelenbeurzen pakt 
zoals altijd weer slecht uit voor de biotechsector. De Nasdaq 
Biotechnology Index was eind september aardig hersteld tot 
dichtbij de top van medio 2015, maar daalde in de afgelopen 
maand met 15%. Dat was twee keer zo hard als de S&P 500 
index die in oktober met 7% terugviel. Inmiddels is de index 
enigszins hersteld, maar het is nog altijd een mooi instapmoment 
want wij blijven positief over de aandelenbeurzen. Hou echter 
wel rekening met een blijvende hoge volatiliteit op de beurs.
Wie zelf geen selectie wil maken uit het brede bestand van 
biotechaandelen, kan voor het Polar Capital Biotechnology 
fonds kiezen. Het management zoekt wereldwijd naar 
specifieke kansen en neemt posities in bij zowel de grote 
biotechbedrijven als kleine early stage biotechnologiebedrijven 
met een veelbelovende klinische pijplijn. Door de relatief 
geringe omvang van het fonds, kan het wat effectiever in 
kleine bedrijven beleggen. 
Spannender is het om zelf een keuze te maken. Wij blijven 
positief over Biogen, met de sterke positie in MS en de 
verbreding van de pijplijn in neurologie. Daarnaast scoort 
Gilead goed op onze lijst. De derdekwartaalcijfers waren 
prima en de omzetverwachting werd verhoogd. Naast HIV en 
oncologie ziet Gilead filgotinib als een veelbelovend medicijn 
bij ontstekingsziekten. Wie daarop wil inzetten kan ook 
dichter bij huis blijven. Galapagos is één van onze favoriete 
aandelen in Nederland. 

Jos Versteeg
(Jos Versteeg heeft zelf een positie in Galapagos)     

Real-world’-onderzoek toont aan dat SelectMDx urologen 
helpt om met meer zekerheid de noodzaak van een eerste 
prostaatbiopsie te bepalen

 MDxHealth  maakt bekend dat het tijdschrift Urology Practice 
een studie heeft gepubliceerd die de effectiviteit van SelectMDx 
aantoont bij het begeleiden van de eerste besluitvorming rond 
een prostaatbiopsie. SelectMDx is de niet-invasieve 'vloeibare 
biopsie'-test voor het identificeren van patiënten met een 
verhoogd risico op agressieve prostaatkanker.
"Dit nieuwe onderzoek geeft aan dat urologen vertrouwen 
mogen hebben in de nauwkeurigheid van de SelectMDx-
resultaten en daarop kunnen vertrouwen bij het nemen van 
klinische beslissingen", aldus Dr. Jan Groen, Chief Executive 
Officer van MDxHealth. "Naast het verlagen van potentieel 
onnodige diagnostische procedures en behandelingen, zou de 
routinematige implementatie van SelectMDx kunnen leiden 
tot aanzienlijke kostenbesparingen voor de gezondheidszorg."
Volgens een recent paper van JAMA Oncology is het 
verminderen van 'overdetectie' van laaggradige prostaatkanker 
bij oudere patiënten een potentiële bron van aanzienlijke 
kostenbesparingen voor het Amerikaanse Medicare-
programma.1 Afzonderlijk onderzoek dat eerder dit jaar werd 
gepubliceerd, schatte dat routinematig gebruik van SelectMDx 
ter begeleiding van biopsiebeslissingen meer dan    $500 
miljoen aan potentiële jaarlijkse kostenbesparingen voor het 
Amerikaanse gezondheidszorgsysteem zou kunnen opleveren.
"Dit duidelijke voordeel ondersteunt onze inspanningen 
om SelectMDx uit te breiden naar actieve bewakings- en 
primaire zorginstellingen. Wij geloven dat deze strategie de 
marktmogelijkheden voor SelectMDx op de middellange 
termijn kan verviervoudigen tot meer dan twee miljoen 
patiënten per jaar in zowel de Verenigde Staten als Europa, 
"voegde Dr. Groen daaraan toe.

Toch is er veel meer, Proxcys heeft een platform ontwikkeld 
voor snelle, economische en duurzame isolatie van antilicha-
men, fabriceert sturingssystemen voor de productie van onder 
andere insuline, stollingsfactoren, antikankermedicijnen, vacci-
nes en dus antistoffen en heeft een groot pakket aan geassoci-
eerde apparatuur ontwikkeld. De focus ligt daarbij altijd op ro-
buustheid van het proces en het besparen van (proces-) tijd, een 
compacte bouw waardoor het bezetten van cleanrooms veel ef-
ficiënter en dus duurzamer is en niet te vergeten, het gemak voor 
de operator. De persoonlijke aanpak, goede zorg en uitstekende 
kwaliteit (made in Holland!) hebben voor een sterke groei van 
omzet en de onderneming gezorgd. Dachten we 10 jaar geleden 
naar een veel te groot pand te zijn verhuisd, de bouwplannen 
en een verhuizing naar een pand dat 4x zo groot is zijn in volle 
gang. Een impressie van de nieuwbouw staat hieronder.

HP-Radial Flow Chromatography 
‘High-Performance Radial Flow Chromatography’ is een 
robuuste, lage druk techniek om op processchaal eiwitten te 
isoleren. De scheidingsmethode berust zich op verschil in 
affiniteit tussen de stationaire- (gepakt bed), en mobiele fase 
(dragende vloeistofstroom). Chromatografisch is RFC gelijk 
aan de conventionele, axiale chromatografie en dus breed in-
zetbaar. Denk hierbij aan diverse applicaties in de Biofarma 
en voedingsmiddelen industrie, zoals Affinity, Ion-Exchange, 
Hydrophobic Interaction Chromatography of bijvoorbeeld SMB. 

Het geringe gewicht maakt het mogelijk om de kolommen te 
plaatsen op een compacte wielbasis. Dit betekent dat de ko-
lom alleen tijdens proces in een dure cleanroom staat. Daar-
mee is de kolom niet langer verankerd in de cleanroom en 
kan de cleanroom flexibel worden ingezet. Anderzijds maken 
compacte HP-RFC kolommen het mogelijk om met hetzelfde 
aantal m² cleanroom oppervlakte toch de productiecapaciteit 
te vergroten. Het compact houden van kolommen draagt, naast 
bedrijfseconomische punten en verlaging van de energiebe-
hoefte, ook bij aan het creëren van meer bewegingsruimte en 
biedt operators daarmee een veilige en overzichtelijke werk-
omgeving. 

Lineaire opschaling
Proxcys HP-RFC kolommen zijn lineair op te schalen. De 
schaalbaarheid van 1:10.000 lijkt enorm, maar is voor de HP-
RFC techniek nog maar het begin. Door slimme opbouw van 
“gedownscale-de” kolommen wordt de voorspelbaarheid van 

grotere producties zeer groot. Karakteristieken als bed hoogte, 
flow path en I/O ratio spelen in het opschalingstraject een grote 
rol, maar ook zeefarchitectuur en de pakking van de kolommen 
zijn uitermate belangrijk. Een uitstekend begrip van de invloed 
van deze parameters zorgt ervoor dat processen met een redelijk 
formaat proceskolom van bijvoorbeeld 100L (0,5m² RFC foot-
print) al zijn na te bootsen met een 10ml Micro Column. 

Door de gepatenteerde annulaire packing port in het volledige 
kolomassortiment te integreren, zijn ook de packing-methodes 
lineair. De tubulaire ‘small scale’ kolommen zijn eenvoudig in 
gebruik, toegankelijk en compatibel met de gangbare analyti-
sche systemen. Proxcys levert een Starterkit om geïnteresseer-
den kennis te laten maken met de mogelijkheden van Radiale 
Flow Chromatografie. Een Starterkit bevat Micro Columns 
met een 3 – 6 – 12cm bed hoogte met volumes van 3 tot 10ml. 
Door een adviesgesprek aan te vragen, wordt de kit op uw 
proces en wensen afgestemd en kunnen de kolommen ook 
pre-packed worden geleverd.

Bent u benieuwd hoe Proxcys uw proces kan verbeteren? 
Vraag naar de mogelijkheden via sales@proxcys.com.

MDxHealth

Column Biotech
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Beschermen Intellectual Property voor de 
voedingsmiddelenindustrie vergt veel kennis

Met een achtergrond in de biochemie, 

Tanja la Cour Hoekstra, en fysische 

chemie, Jessica Kroeze, en ruime ervaring 

in Intellectual Property ofwel IP in de 

voedings- en farmaceutische industrie 

werken ze nu samen als IP-adviseurs bij 

DeltaPatents voor klanten in de sectoren 

food en life sciences. Daarnaast zijn ze 

werkzaam in hun eigen specialisaties.

Snelle veranderingen in de voedingsmiddelenindustrie 
verhogen volgens de twee octrooi-gemachtigden van 
DeltaPatents de noodzaak goed over bescherming van IP na 
te denken. Binnen het octrooikantoor zijn de twee vrouwen 
de vraagbaak als het gaat om alle ontwikkelingen rondom 
het beschermen van vindingen binnen biotechnologie, 
chemie, life sciences en food. En wat zij merken, is dat 
vooral in de sector food de concurrentie groot is en de 
ontwikkelingen elkaar snel opvolgen. Tanja la Cour: ‘Naast 
meer traditionele ontwikkelingen, zoals toevoegingen om 
productieprocessen te verbeteren, zien we een sterke toename 
in ‘moderne’ voedseluitvindingen, zoals nutraceuticals, 
functional foods, verbetering van duurzaamheid en  
vleesvervangende producten.’

Uitdagingen
Jessica Kroeze: ‘Zo zien we dat er met de opkomst van ‘bewust 
eten’ van onder andere vleesvervangers, suikervervangers, 
vetvervangers en ‘E-nummervrije’ voeding en het bedienen 
van individuele groepen consumenten zoals mensen met 

voedselintoleranties, veganisten, sporters, ouderen en baby’s 
steeds meer alternatieve producten worden ontwikkeld. Ook 
staan duurzaamheid, zoals verbeterde houdbaarheid, gebruik 
van een zo groot mogelijk deel van de grondstoffen en 
recycling hoog op de agenda.’ 

De markt wordt gedomineerd door enkele grote bedrijven, 
maar een toenemend percentage van innovaties komt uit de 
schoot van kleine bedrijven. Tanja: ‘Als je als kleiner bedrijf 
een waardevolle innovatie hebt die aanslaat, dan bestaat de 
kans dat een grotere partij snel met iets soortgelijks op de 
markt komt. Zij beschikken over de technologie om snel en 
goedkoop te produceren en hebben goed toegang tot de markt.’ 
Dan is het fijn zo’n innovatie goed beschermd te hebben door 
middel van octrooien (patenten) voor 20 jaar. ‘Wil je een 
vinding patenteren, dan is het belangrijk niet alleen te kijken 
naar wat nieuw is, maar ook naar hoe eventuele veranderingen 
in de toekomst dat product nog concurrerender kunnen 
maken. Veranderen concurrenten een detail in hun product, en 
heb je daarop niet geanticipeerd in je octrooi, dan staat het 
hen mogelijk vrij dat te gebruiken. De financiële belangen 
zijn groot. Bedrijven houden graag de markt exclusief voor 
zich en proberen IP van anderen ongeldig te laten verklaren 
in opposities. Het is dus van groot belang om een goede 
verdediging tegen een oppositie al in de octrooiaanvraag in 
te hebben gebouwd. Dit is nog meer het geval bij voedsel met 
een gezondheidsclaim.’

Naast het beschermen van IP is het even belangrijk om op 
tijd te onderzoeken of een innovatie al niet door een andere 
partij beschermd is. Een of meer octrooien van zo’n derde 
partij kunnen dan verhinderen dat het product of proces de 
markt op kan. En dan komen de twee specialisten terug bij 
datgene waar DeltaPatents patent op heeft. Het goed adviseren 
van bedrijven over IP voor hun producten en processen. Ze 
besteden veel tijd aan het voortraject en investeren in hun 
relatie met de klant. Voor een eerste oriënterend gesprek op 
locatie trekken ze daarom veel tijd uit. 

Traject
Belangrijk tijdens zo’n eerste gesprek is volgens Jessica 
Kroeze uitgebreid te overleggen over de te volgen IP-strategie. 
‘Allereerst moet je natuurlijk weten wat er al is op het gebied 
van IP op het terrein van de klant. Pas als je dit ‘landschap’ 
kent, kun je samen met de klant een eigen IP-strategie 
ontwikkelen. Ook moet je als je breed inzetbare octrooien wilt 
ervoor zorgen dat die voldoende onderbouwd zijn met diverse 
voorbeelden en testresultaten. Dat kan variëren van expert-
smaakpanels bij levensmiddelen tot (pre)klinische trials bij 
producten met medische claims.’ Een andere kanttekening die 

Kroeze plaatst is dat het in sommige gevallen trends elkaar zo 
snel opvolgen dat het noodzaak is regelmatig het IP-portfolio 
te herzien en te controleren of deze nog wel in lijn met de 
businessstrategie is. ‘Een verleningstraject kan lang duren en 
dan kan het product al uit de mode zijn voordat het patent er 
is. Soms is het zelfs beter een innovatie als bedrijfsgeheim  
te beschermen.’ 

‘Sommige kleine bedrijven denken dat je IP wel kunt regelen 
wanneer je er tijd en geld voor hebt. In de praktijk ben je dan 
vaak te laat. Anderen hebben het idee dat ze de wereld kunnen 
veroveren met hun vinding en geven al hun geld uit aan 
wereldwijde bescherming van een uitvinding, terwijl achteraf 
bleek dat alleen Europa al voldoende ambitieus is en het beter 
was het budget te besteden aan het beschermen van meerdere 
innovaties. Nadenken over IP is een continu proces en ook 
daarom is het belangrijk een paar keer per jaar te bekijken 
of de portefeuille nog up-to-date is en optimaal is gezien het 
beschikbare budget,’ besluit Kroeze.

IP Awareness
Dat de vele specialisten van DeltaPatents naast het 
begeleiden van bedrijven bij patentaanvragen ook actief 
zijn als opleiders versterkt hun positie in de markt. Het is 
hun tweede natuur bij anderen ‘IP awareness’ te creëren en 
ze volgen de ontwikkelingen op hun terrein nauwgezet. Zo 
verzorgt DeltaPatents op de eigen website een blog waarin 
een speciaal team van octrooispecialisten schrijft over 
recente ontwikkelingen in de patentbusiness. Ook bieden ze 
als opleidingsinstituut de bedrijven waar ze voor werken en 
andere geïnteresseerden trainingen aan om de IP-awareness 
binnen een bedrijf te verhogen. ‘Dat bijvoorbeeld R&D-
medewerkers zich realiseren hoe belangrijk het is tijdens het 
hele proces zaken bij te houden en op te schrijven. Ze leren 
wat patenteerbaar is, krijgen uitleg over ‘freedom to operate’ 
en handvatten om de informatie waar ze over beschikken te 
converteren naar patenteerbare informatie. Het meest ideaal is 
dat meerdere personen binnen een bedrijf deze cursus volgen, 
zodat een CTO uiteindelijk uit tien innovaties een beperkt 
aantal patentvoorstellen kan selecteren.’

Cursussen die veelal in het eigen bedrijf worden gegeven 
en volledig op maat worden aangeboden. ‘Zo kunnen we 
die verdelen over verschillende dagdelen, maar ook in 
bijvoorbeeld twee of drie dagen geven. Gaat het om een 
kleiner bedrijf met minder middelen dan proberen we het te 
combineren met een andere afspraak binnen het bedrijf of 
clusteren we trainingen of workshops. Bovendien werken 
we met verschillende modules die ze apart kunnen kiezen.’ 
Maatwerk bieden, het is de kracht van DeltaPatents….

Samen sterk
Tanja La Cour-Hoekstra en Jessica Kroeze zijn binnen 
Deltapatents aanspreekpunten voor het aanvragen 
van octrooien binnen de sectoren biotechnologie, 
chemie, life sciences en food. Tanja la Cour-Hoekstra 
is gepromoveerd in de biochemie, met specialisatie 
eiwitchemie en -biologie en bio-informatica.  Voordat zij 
het team van DeltaPatents kwam versterken, werkte ze al 
13 jaar als IP- adviseur voor biotech- en farmaceutische 
bedrijven bij een octrooigemachtigdenkantoor en bij het 
Deense voedingsingredientenbedrijf Danisco, waar zij 
verantwoordelijk was voor de enzymen en de toepassing 
daarvan in zowel het productieproces als de voeding. Jessica 
Kroeze studeerde fysisch-organische chemie in Groningen 
en promoveerde aan de Technische Universiteit Delft, 
waarna zij enkele jaren als wetenschappelijk onderzoeker 
en universitair docent werkte. In 2007 maakte zij de 
overstap naar het terrein van de IP en werkte daarna acht 
jaar als IP-adviseur voor klanten in de voedings¬industrie 
en farmaceutische industrie. Vervolgens werkte ze drie 
jaar als intern octrooi-gemachtigde en bij een olie- en 
gasmultinational. 
Door hun krachten te bundelen verwachten Kroeze en La 
Cour op een breder terrein adviezen te kunnen geven, omdat 
hun expertises complementair zijn. Ook is het door samen 
te werken voor hen gemakkelijker voor grotere cliënten de 
IP-portefeuille samen te stellen dan wel te beheren. Kijk 
voor meer informatie op www.deltapatents.com. Kijk voor 
informatie over IP-workshops en trainingen op https://
www.deltapatents.com/rdmanagementstarters.html. 

Tanja la Cour Hoekstra (l) en Jessica 

Kroeze (r) zijn binnen DeltaPatents 

actief als tutor en aanspreekpunt 

voor het aanvragen van octrooien in 

de sectoren biotechnologie, chemie, 

life sciences en food. 
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De groeiende economie zorgt voor een oplopend 
personeelstekort bij bedrijven, zo ook binnen de 
commerciële gezondheidszorg. Volgens het Centraal 
Bureau voor de Statistiek (CBS) staat bij 25 procent van de 
ondernemers het tekort aan personeel verdere groei in de 
weg. Het is daarom geen wonder dat er veel vraag is naar 
tijdelijk personeel dat precies aan de eisen voldoet!

Grote vraag naar specifieke kennis en expertise
The College Healthcare heeft jarenlange ervaring met het 
detacheren van hoogopgeleide professionals in de commerciële 
gezondheidszorg. De vraag naar goed opgeleide professionals 
die zich bezighouden met specifieke thema’s zoals personalized 
healthcare, oncologie, diabetes en CVRM neemt fors toe. 
Geert-Jan Reijmer: “Door ons uitgebreide werving- en 
selectietraject zetten we goed opgeleide en gekwalificeerde 
specialisten in bij onze opdrachtgevers. Ook andere 
farmaceuten hebben dit door. Vandaar onze uitbreiding”. 

Detacheren via The College Healthcare:
•  Kwaliteit: Wij vinden en selecteren een goede, nieuwe 

medewerker die past binnen uw organisatie.
•  Transparantie: Eerlijk en helder over tarieven en condities, 

geen verrassingen.
•  Betrokken: Zowel bij u, als bij de markt. Wij weten wat er 

speelt en hebben een up-to-date database van medewerkers.
•  Zekerheid: De juiste mensen op de tijden dat u ze nodig 

heeft, op ons kunt u rekenen.
•   Flexibiliteit: U bepaalt een vaste periode waarvoor u 

personeel inhuurt, daarna vertrekken ze weer. Zit u nergens 
aan vast.

Neem contact op met één van onze adviseurs voor advies 
op maat! Contact opnemen kan via 038 – 455 6262 of stuur 
een email naar info@collegehealthcare.nlExecutive search

Thinking about your future? Talk to us. 
info@lens.careers
+31 (0)20 462 30 60

lens.careers

knowing who you need 
that needs you.
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Aankondiging

Save The Date: 

Health Valley Event 2019

Donderdag 14 maart 2019
Locatie: Pathé Nijmegen

Ook in 2019 zal het grootste en meest toonaangevende congres 
op het gebied van zorginnovatie weer plaatsvinden in 
Nijmegen. Tijdens de 11e editie van het Health Valley Event 
komen meer dan 1.200 professionals, actief binnen de 
zorgsector, samen om hun kennis en de nieuwste zorginnovaties 
met elkaar te delen.

Thema: 'Where people make the difference'
Op het Health Valley Event 2019 maken mensen het verschil, 
hier worden nieuwe verbindingen gelegd en creëren we impact 
voor de gezondheidszorg. Op deze dag geven we met elkaar 
zorginnovaties een enorme boost! Met een programma vol 
enthousiaste keynote sprekers, inspirerende themasessies, een 
dynamische beursvloer en demonstraties van prachtige 
technologische innovaties. Kortom, het Health Valley Event 
2019 mag je niet missen! 

Kijk voor tickets en meer informatie op 
www.healthvalleyevent.com 

Uitbreiding dienstverlening
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Nieuws hebben de twee oprichters van het bedrijf dat 
business angels koppelt aan interessante projecten altijd, 
want ze zijn continu op zoek naar win-win situaties. Het is 
ook de reden waarom de heren samenwerken. Ron Byron: ‘Ik 
heb een achtergrond in de farmaceutische industrie en ben 
gepromoveerd op leiderschapsgedrag, innovatie en cultuur in 
met name farmaceutische industrie en biotechnologie.’ Louk 
Jongen heeft een achtergrond in vermogensbeheer en vult aan: 
‘We hebben elkaar gevonden op het snijvlak van innovatie 
in de farmacie en de mijnbouw. In beide sectoren zie je bij 
opstartende ventures dezelfde cyclus en wij richten ons met 
name op de fase tussen ‘proof of concept’ en klinische fase. 
Een niche-traject waar velen hun neus voor ophalen.’

Prille fase
Samen begeleiden de twee bedrijfsdeskundigen, sinds de start 
van hun samenwerking via Ekoy Invest, negen projecten, die 
sterk van elkaar variëren. ‘Zo realiseren we voor een bedrijf 
funding voor de preklinische fase, verzorgen we voor een 
aantal projecten de outlicensing, het zoeken naar partners 
voor co-development en begeleiden we ook bedrijven van het 
prille begin tot het eind. Zo’n volledige begeleiding start onder 
andere bij het reviewen van de investeringspitch, het screenen 
van het businessplan en het kijken naar de risico-analyse en 
het preklinische plan. We hebben niet bewust gezocht naar die 
spreiding, maar zijn wel heel kritisch geweest, waardoor een 
groot deel van de projecten die ons aangeboden wordt afvallen.’ 
Jongen legt uit dat dit mede komt doordat ze een project altijd 
op de wetenschappelijke merites checken. ‘Daarvoor werken we 
samen met dr. Huub Mooren. Hij is consultant en heeft kennis 
van diagnostiek, celbiologie en biochemie en is bovendien inge-
voerd in de oncologie en alle nieuwe technologieën waar onder 
de nanotechnologie. Vragen die hij beantwoordt, zijn: Klopt de 
onderliggende wetenschap? In hoeverre is de technologie of de 
innovatie uniek? Pas als de wetenschappelijke screening een 
positief resultaat heeft, gaan we naar de volgende fase.’ 

Risico
‘Omdat wij objectief checken of een project kan gaan vliegen en 
veel check- en denkwerk vooraf doen, halen we ook voor infor-
mals buiten de biotech risico’s weg. Zo wordt ons due dilligence 
rapport vaak gebruikt om alsnog te investeren.’ Een rapport dat 
onderdeel is van het zelf ontwikkelde tienstappen plan van de 
twee waaronder ook het herschrijven van de inves te ringspitch 
valt. ‘We hebben de afgelopen jaren in binnen- en buitenland 
veel pitches gezien en gemerkt dat veel startups onvoldoende 
worden begeleid. Wat ons opvalt is dat er vaak onvoldoende 
strategisch inzicht is en daaraan gekoppeld strategische ambitie. 
Daarom is onze slogan ook ‘Navigating startups to top perfor-
mance’. Wij zijn geen consultant die zich in een ‘hit and run’ 
bemoeit met zo’n start up, maar zoeken echt naar partnerschap 
om kennis, ervaring en ontwikkeling toe te voegen.’
Dat Ekoy Invest streeft naar een goede relatie met de 
verschillende partijen op de lange termijn blijkt ook uit het 
feit dat ze werken op basis van ‘no cure no pay’. ‘We laten ons 

Ekoy Invest navigeert startups in biotech en medtech naar succes
Garanties bestaan niet

bijna altijd in procenten in plaats van centen betalen. Daardoor 
hebben we hetzelfde belang als het bedrijf en de investeerder. 
Garanties bestaan niet, maar door deze werkwijze laten we 
wel zien dat we in onze partners geloven.’ Hoe ver hun inmen-
ging gaat blijkt ook uit het feit dat Jongen en Byron zelf inves-
teren in verschillende projecten die bij Ekoy Invest een traject 
ingaan. ‘Soms zijn we zelfs bereid er een relatief klein bedrag 
vooraf in te stoppen om de venture wat beter te maken, maar 
dat zijn uitzonderingen, want het gaat daarbij om dure centen.’

Madam Therapeutics
Voor één van de partners van het eerste uur, Madam 
Therapeutics, is de eerste investeringsronde inmiddels succesvol 
afgerond. Zij introduceren het eerste nieuwe antibioticum 
dat sinds twintig jaar wordt ontwikkeld. ‘We hebben al 
geholpen bij de preklinische studies en zijn nu met ze bezig 
co-developmentpartners in te schakelen.’ Dat ze via een safety-
studie bij a-typische dermatitus in de preklinsche fase hebben 
gekozen voor een niet geheel reguliere benadering past goed bij 
de manier waarop Ekoy Invest werkt. ‘Het voordeel is dat  via 
een gel zowel de veiligheid als de effectiviteit getoetst wordt. 
Het is geen klinische studie, maar we krijgen wel klinische data. 
Een mooie manier om versneld naar een fase te komen waarin 
je ‘proof of concept’ hebt.’ Baanbrekend aan het antibioticum is 
dat het op een totaal andere manier de bacterie doodt, namelijk 
door op de bacterie zelf in te werken in plaats van op de 
receptoren in de wand. ‘Daardoor vallen er gaten in de wand 
en wordt deze opgeblazen, waardoor de kans op resistentie 
kleiner is.’ Volgens de plannen die er nu liggen denkt Madam 
Therapeutics na het afronden van de preklinische fase nog drie 
jaar nodig te hebben om tot een product te komen dat bij een 
patiënt gebruikt mag worden. ‘De bedoeling is uiteindelijk een 
studie te doen bij patiënten met diabetische voetinfecties.’

Voor een andere partner waar ze mee samenwerken, 
Pharmacytics, hebben ze nu al drie rondes gefinancierd voor 
een traject om de biologische beschikbaarheid van medicijnen 
te verhogen. ‘Uniek van hun vinding is dat ze een moleculaire 
linker aan een medicijn koppelen en daar vervolgens een 
voedselmolecuul aan bevestigen waardoor de darm denkt 
dat deze combinatie voedsel is en dus het medicijn beter 
doorlaat dan zonder deze koppeling.  In het bloed laat die 
linker vervolgens los en gaat het medicijn de ene kant op 
en het voedselmolecuul de andere. Het grote voordeel is dat 
medicijnen die geïnjecteerd moeten worden omdat de opname 
via het verteringsstelsel zeer slecht is, nu via een pil ingenomen 
kunnen worden.’ Daarnaast kan lager gedoseerd worden 
waardoor sommige bijwerkingen veel minder voorkomen. 
Voor de fase van co-development is Byron inmiddels in 
gesprek met potentiële partners in Korea en Europa, want de 
investeerders worden door de achtergrond van Jongen en het 
netwerk van Byron vaak wereldwijd gevonden.  
Bovendien heeft Ekoy Invest ook een aantal producten in 
portefeuille die direct in de markt gezet kunnen worden. ‘Eén 
ervan is Pharmacooling, een koelbox met een patenteerde 

Ekoy Invest is er in enkele jaren in geslaagd 

verschillende startups in de biotech en 

lifesciences te ondersteunen met de 

financiering en opbouw van hun bedrijf. Louk 

Jongen en Ron Byron brengen daarvoor 

beiden hun eigen expertise in. Hun eerste 

succes is de introductie van het nieuwe 

antibioticum van Madam Therapeutics. 

technologie. Deze zorgt ervoor dat een farmaceutisch 
product van de opslag naar de patiënt onder geconditioneerde 
omstandigheden vervoerd wordt en op de juiste manier 
aankomt en bewaard kan worden bij de patiënt voor ten minste 
72 uur. De ander is het chirurgische product Superseton. Een 
innovatieve technologie ontwikkeld door professor Bemelmans 
van het AMC voor de behandeling van fistels bij patiënten met 
de ziekte van Crohn.’ Als laatste vinding noemt Byron de zeer 
innovatieve vernevelaar die Gilbert Technologies, een spinoff 
van de TU Delft, heeft ontwikkeld. ‘Deze heeft in potentie 
de mogelijkheid om de behandeling van COPD en Cystic 
Fibrosis drastisch te wijzigen waardoor je medicijnen met 
een hogere effectiviteit en met minder bijwerkingen toe kunt 
passen op een vooraf bepaalde plek in de longen. Een product 
dat ook heel goed bruikbaar is voor patiënten die bijvoorbeeld 
niet kunnen slikken. Voor dit bedrijf zijn we eerst nog op zoek 
naar kapitaal om van proof of concept tot een prototype te 
komen en vervolgens naar co development partners.’ 
Een belangrijke rode draad bij al deze projecten is de 
platformtechnologie. ‘We zoeken met andere woorden altijd 
naar producten waarvoor er meerdere toepassingen zijn op 
therapeutisch gebied en we vooraf de risico’s al spreiden. Het 
is een vast onderdeel van ons selectieproces.’ 

Hoe werkt Ekoy Invest?
Oprichters Ron Byron en Louk Jongen zijn ook 
actief op respectievelijk het gebied van coaching en 
leiderschapsontwikkeling en vermogensbeheer. Byron 
kan daarbij door zijn werkervaring in de farmacie putten 
uit een groot netwerk in Europa, Amerika en Zuidoost-
Azië . Bovendien werken ze samen met twee associates 
die gevestigd zijn in India en Maleisië en lokale experts in 
de biotech en medtech industrie in China. Volgens de twee 
oprichters is die lokale aanwezigheid belangrijk, omdat in 
China bijvoorbeeld maar een aantal biopharmeceuticshe 
bedrijven internationaal mogen expanderen. Sinds 1 juni 
2018 heeft Dr. Léon Spijkers  zich bij het bedrijf aangesloten. 
Met zijn jarenlange ervaring binnen het Life Sciences 
en farmaceutische domein, voegt hij als farmacoloog en 
klinisch moleculair bioloog veel inzicht toe aan de strategie 
voor bestaande portefeuille bedrijven en houdt zich tevens 
bezig met innovatieve early-stage projecten. Zeker die 
laatste projectklasse is zeer risicodragend en vraagt 
daarom voldoende wetenschappelijke en bedrijfsmatige 
kennis om een goede selectie te maken uit projecten 
veelal gestoeld op een fundamentele academische basis. 
Een belangrijke boodschap die Ekoy hierin uitdraagt, 
is dat ons team altijd bereid  is in gesprek te gaan met 
vakgroepen en entrepreneurs om hun ideeën te spiegelen en  
behoeften in kaart te brengen.  Kijk voor meer informatie  
op www.ekoyinvest.com. 

Ekoy Investment Partners hard aan het werk voor start-ups
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Novio Tech Campus
Health en High Tech als motoren

“Health en High Tech zijn de motoren van 

de regionale en provinciale economie,‘ 

stelde de Nijmeegse wethouder 

economie. En van Novio Tech Campus, 

voegen wij toe. Want het succes en de 

groei van deze innovatieve campus zijn 

voornamelijk te danken aan deze sectoren 

waar Nijmegen vanaf dit jaar zowel qua 

samenwerking als financieel nog eens een 

belangrijke impuls aangeeft. Een mooi 

verjaardagscadeau voor de inmiddels vijf 

jaar bestaande campus! 
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Crossovers Health en High Tech 
Rikus, Jeff en Reinoud beamen het belang van Health 
en High Tech voor de regionale economie. ‘Het aantal 
Life Science en Health bedrijven is op de campus 
behoorlijk gegroeid. High Tech spant echter de kroon 
qua aantal medewerkers. ’ Wat Health en High Tech 
volgens Jeff extra interessant maakt, is de groei van de 
‘crossovers’ tussen deze sectoren. Als voorbeelden van 
succesvolle bedrijven/producten noemt hij de biochip 
van Enzyre die het mogelijk maakt om bloedstolling te 
registreren en de glucosemeter op basis van traanvocht 
van Noviosense.

Binnen vijf jaar rond de zeventig kennisintensieve organisaties 
en meer dan 3.400 arbeidsplaatsen huisvesten:  er zijn maar 
weinig campussen die zich in dit tempo ontwikkelen. De groei 
van Novio Tech Campus bewijst zowel de behoefte als het 
succes. “Een groot deel van de huurders zit hier vanaf de start 
en blijft doorgroeien op de campus. Ze hebben het naar hun 
zin en gelukkig kunnen we deze doorgroei ook faciliteren. Dat 
is tekenend voor de kracht van de campus: we denken mee 
met de klant,’ aldus campusdirecteur Rikus Wolbers, directeur 
Kadans Science Partner Jeff Gielen, en Commercial Asset 
Manager bij Kadans Reinoud van den Heuvel.

NextOEM en Briskr Health & High Tech 
Generator 
De ontwikkeling van een innovatieve campus gaat vooral 
ook over de ontwikkeling van een netwerk van partijen die 
een bijdrage leveren aan de groei van de bedrijven. Daartoe 
is NTC een samenwerking aangegaan met organisaties 
als NextOEM en Briskr. NextOEM werd opgericht om de 
groei van ambitieuze technologiebedrijven te stimuleren. Ze 
ondersteunen ambitieuze techbedrijven door de ‘groeicirkels’ 
van hun programma aan te bieden, waar ondernemers van elkaar 
en van ervaren professionals leren. Samen ontwikkelen ze hun 
vaardigheden en kennis verder op gebieden als: strategisch 
beleid, organisatieontwikkeling, verkoop en financiering. Na 
het programma zullen ondernemers en hun bedrijven niet alleen 
worden gelaten, maar een lid van de NextOEM-community 
blijven en hun kennis en expertise verder delen.

De ontwikkeling van een innovatieve 
campus gaat vooral ook over de 

ontwikkeling van een netwerk van 
partijen die een bijdrage leveren aan de 

groei van de bedrijven.

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

faciliteiten en dat is goed voor de bedrijven en de regio.” 
De samenwerking tussen Novio Tech Campus, Briskr en 
NextOEM heeft onder meer geleid tot de realisatie van het 
programma voor bedrijfsgroeikringen in Nijmegen, maar 
vooral belangrijk is volgens Rikus dat men door middel van 
dergelijke samenwerkingen ‘veel meer voor elkaar krijgt met 
dezelfde inspanning.’

Initiatieven als NextOEM en Briskr leveren ook daadwerkelijk 
een bijdrage aan de o zo belangrijke Human Capital agenda. 
‘Want, ‘ zo weet het drietal. ‘Het wordt steeds meer important, 
maar ook complex om goed personeel te vinden.’ NTC 
ondersteunt haar bedrijven ook bij deze speurtocht. ‘Er is 
overleg, met de universiteit, maar ook met ROC’s om de 
beschikbaarheid van personeel op peil te houden. Ook vanuit 
de Economic Board is dit een belangrijk issue.’

Nog meer faciliteren: het bieden van 
een totaalpakket
Bij het ondersteunen van ondernemers hoort ook het bieden 
van een gunstig krediet. De afgelopen vier jaar heeft het 
programma RedMedtech Ventures (programmamanagement 
OostNL) grote impact gehad op de ontwikkeling van een 
aantal veelbelovende innovaties, door al in een vroeg stadium 
gunstige kredieten en ondersteuning te geven aan start-ups 
in de sector Life Sciences & Health. Rikus: ‘Het fonds van 
5,5 miljoen euro  is uitgezet bij twintig innovatieve start-ups, 
in de vorm van IP-, pre-seed en proof-of-concept leningen. 
De kredieten blijken een katalysator voor het aantrekken 
van vervolgfinanciering en het ontstaan van nieuwe 
samenwerking.’ 
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Meer informatie
Novio Tech Campus brengt kennis, ondernemerschap 
en innovatie samen. Toponderzoekers en -ondernemers 
op het gebied van Life Sciences, Health en High 
Tech vestigen zich hier. Dit maakt de campus tot 
innovatieve broedplaats, waar producten en diensten 
tot stand komen die bijdragen aan een betere en 
gezondere wereld. Van preventief malariamedicijn 
tot een nieuwe generatie chips. Het gebeurt op Novio 
Tech Campus: Where Innovation Works. 

Meer informatie
Rikus Wolbers
Rikus.wolbers@noviotechcampus.com
06 28876081

www.noviotechcampus.com

DE GEBOUWEN

Gebouw M & A; 52 Nijmegen of 
eigen huisvesting?
Novio Tech Campus, dat zich richt op bedrijven in de sectoren 
Life Sciences, Health & High Tech, is qua netwerk, maar ook 
‘fysiek’ sterk gegroeid. Toonaangevende bedrijven gevestigd 
in Gebouw M, dat zich uitstekend leent voor huisvesting van 
labs en cleanrooms, zijn bijvoorbeeld Vaxxinova (research 
en ontwikkeling van vaccins dierenziektes) en MDXHealth, 
(wereldspeler op het vlak van prostaatonderzoek). 
Gebouw A, dat net zoals Gebouw M door Kadans Science 
Partner is herontwikkeld, huisvest meer bedrijven op het vlak 
van High Tech of de cross-over tussen Health & High Tech 
zoals PinkRF en Sencio.
Kadans kocht ook 52Nijmegen, dat pal naast Gebouw 
M en Gebouw A staat en o.a. huisvesting biedt aan 
partijen als Nexperia (voorheen onderdeel NXP) en Royal 
HaskoningDHV. Nu ook 52Nijmegen door Kadans wordt 
gemanaged, ontstaan er nog meer doorgroeimogelijkheden 
voor gebruikers op Novio Tech Campus en synergievoordelen 
vanuit conceptgedachte. Jeff en Reinoud vertellen dat Kadans 
momenteel bezig is met de ontwikkeling van een vierde 
bedrijfsverzamelgebouw, maar dat het nog te prematuur is om 
hier iets over te vertellen.
Naast verzamelgebouwen hebben organisaties ook de 
mogelijkheid tot de realisatie van eigen huisvesting  op de 
campus. In de groene omgeving voor de Gebouwen M en 
A kan grond aan toekomstige partners in erfpacht worden 
uitgegeven voor de realisatie van een eigen pand. EPR Partner 
was het eerste tech bedrijf dat hier een nieuw bedrijfspand 
liet bouwen.  Het bedrijf, waar ruim 60 mensen werken, is 
gespecialiseerd in de ontwikkeling en productie van high end 
industriële modules en systemen voor de High Tech industrie. 
NTS heeft eveneens concrete plannen om op de campus te 
gaan bouwen.

Kadans Science Partner
Kadans Science Partner is vanaf de initiatieffase bij 
Novio Tech Campus betrokken. Het bedrijf is sinds 
2002 actief in de kennisintensieve sector op het gebied 
van huisvesting in de breedste zin, waarbij ook de 
noodzakelijke service & support, een breed netwerk 
en mogelijk ook financiering wordt aangeboden. 
Kadans Science Partner stelt zich ten doel om, samen 
met haar partners, de gebruiker totaal te ‘ontzorgen’ 
op het gebied van huisvesting en faciliteiten op alle 
facetten. 
Naast Novio Tech Campus is Kadans betrokken 
bij tal van belangrijke ontwikkelingen vooral in 
Wageningen, ’s-Hertogenbosch (JADS op gebied van 
Data Science) en Utrecht (Genmab) en locaties in 
Leiden en Eindhoven. 

Wie is Jeff Gielen?
Jeff studeerde en promoveerde in de biologie. 
Aansluitend was hij werkzaam bij Intervet en daarna 
bij het Instituut voor Dierhouderij en Diergezondheid 
ID-Lelystad. Jeff was betrokken bij de ontwikkeling 
van het BioScience Park Lelystad en de oprichting van 
startende ondernemingen in de Life Sciences. In de 
periode tussen 2001 en 2010 was Jeff directeur van 
Biopartner Center Wageningen B.V.. Hij heeft deze 
onderneming ontwikkeld en tot bloei gebracht. Sinds 
1 januari 2010 is hij directeur van Kadans Science 
Partner. 

Wie is Reinoud van den Heuvel?
Reinoud is de Commercial Asset Manager. Zijn focus 
ligt op het commercieel optimaliseren van de gehele 
vastgoedportefeuille van Kadans Science Partner. 
Daarbij heeft Reinoud focus op zaken als marketing 
en branding van gebouwen en campussen, complexe 
uitbreidingsvraagstukken van grotere huurders en 
het versterken van het “ecosysteem”. Reinoud is een 
professional op het gebied van asset management en 
heeft zin sporen verdiend bij diverse organisaties in 
het vastgoed. Heeft u vragen? Neem direct telefonisch 
contact op: +31 (0)411 – 625 625 of e-mail: r.heuvel@
kadans.com.

Terugkijkend op vijf jaar succes en groei, hoe zullen de 
komende vijf jaar eruit zien? Rikus en Jeff besluiten: ‘Novio 
Tech Campus wordt, evenals Kadans Science Partner, bemand 
door mensen die als geen ander meedenken met de klant. 
Zo volgen we niet alleen de actuele ontwikkelingen, maar 
lopen daar zelfs op vooruit. Om toekomstige uitdagingen 
snel en efficiënt op te lossen en zo succes en groei te kunnen 
continueren, moet je een koploper zijn. En dat zijn en  
blijven we!’ 
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Vanaf heden kunt u bij Scala Scientific ook terecht voor de 
LabTech Nitrogen, Hydrogen en Zero-Air gas generatoren. 
LabTech beschikt over een compleet assortiment in gas 
flow rates. De nitrogen generator is een zeer betrouwbaar 
en efficiënt alternatief voor de conventionele stikstof 
flessen. Gezien de oplopende kosten, het veiligheidsaspect 
en het mogelijk opraken van gas, is de nitrogen generator 
de beste oplossing in de markt. De terugverdientijd van 
deze nitrogen generator is 3 jaar ten opzichte van de 
stikstof flessen. 

De LabTech generator kent een puurheid van 
99,9995%. Daarnaast beschikt deze generator over een 
energiebesparingsmodus en het heeft ook een controlesysteem 
die alle benodigde informatie weergeeft om een consistente 
gas toevoer te waarborgen. Functies zoals proces en flow 
alarms, controleren van de toevoer, trend grafieken en service 

Op 11 oktober 2018 werd het nieuwbouwpand van 
BaseClear officieel geopend en vierde het bedrijf 
tegelijkertijd het 25-jarig bestaan met originele presentaties 
van de verschillende business units en spin-offs. 

Na indrukwekkend tromgeroffel op een grote Japanse trom 
openden burgemeester Henri Lenferink, CEO Bas Reichert en 
COO Erna Barèl het nieuwe Nucleus gebouw op het Leiden 
Bio Science Park door een gezamenlijke druk op de knop van 
het confettikanon. Gasten konden vervolgens een rondleiding 
krijgen door het gebouw, dat volledig is ingericht op de 
nieuwste ontwikkelingen op het gebied van genoomanalyse 
met veel open ruimtes en een collegezaal om het uitwisselen 
van kennis en ideeën nog meer te stimuleren. 
De opening markeerde het 25-jarig bestaan van BaseClear,  

informatie zijn allemaal standaard geïntegreerd in deze 
nitrogen generator.

Scala Scientific
Scala Scientific, opgericht in 2009,  is een specialist op het 
gebied van laboratoriumapparatuur en heeft de mogelijkheid 
elk laboratorium in Nederland en België te voorzien 
apparatuur voor de bereiding en opslag van samples en het 
veilig of steriel werken met samples. De medewerkers van 
Scala Scientific hebben samen ruim 50 jaar ervaring in de 
verkoop en service van laboratoriumapparatuur. Installatie, 
service & onderhoud wordt vanzelfsprekend uitgevoerd door 
getrainde service engineers. 

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met ons via 
0318-642785 of info@scala-scientific.nl. 

dat in een kwart eeuw is uitgegroeid tot de grootste 
onafhankelijke genoomspecialist in Europa met ruim zestig 
medewerkers. Het bedrijf bestaat ondertussen uit drie business 
units en meerdere spin-offs die zich tijdens de festiviteiten 
op een originele manier presenteerden. Zo konden gasten bij 
de spin-off Future Genomics onder het genot van een stukje 
paling bekijken hoe genoom van paling werd geanalyseerd met 
behulp van de nieuwste Nanopore sequencing technologie. De 
spin-off MyMicroZoo bood gasten de kans om hun darmflora 
een kleine boost geven, terwijl ze ondertussen uitleg kregen 
hoe MyMicroZoo hun darmflora kan analyseren en bijdraagt 
aan onderzoek om de darmflora te verbeteren. En omdat 
BaseClear onlangs nog had bijgedragen aan de opheldering 
van het tulpengenoom, gingen alle gasten tenslotte met een 
zakje tulpenbollen naar huis. 

Nieuw bij Scala Scientific: Gas generatoren van LabTech

BaseClear viert 25-jarig bestaan en opening nieuwbouw

‘Ik zie direct
of het zal 
klikken’

Josée Marsille

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

Matchmaker in Life Sciences & Health

Ook carrière coaching
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SIRE Life Sciences

SIRE Life Sciences
Door overzicht inzicht: contract management en brokering

Nooit meer zoeken naar contracten. Nooit meer een 
afloopdatum missen. Efficiënt talent werven en behouden voor 
de organisatie. Altijd en overal overzicht en daarom inzicht. 
Dat werkt pas echt tijd- en kostenbesparend. Contract 
management en brokering (contractbeheer) zijn booming, stelt 
sr. manager Compliancy & Services Thomas Peijnenburg, die 
in juni is begonnen, maar het vele werk nu al verdeeld over 
zijn team dat inmiddels bestaat uit drie professionals op dit 
terrein. ‘SIRE contract management en brokering maakt het 
mogelijk dat onze klanten altijd toegang hebben tot het talent 
dat zij wensen, zonder dat ze daar omkijken naar hebben. Bij 
brokering gaat het vooral over standaardisatie en digitalisering. 
Het is de optimalisatie van je inhuurproces. Iedere externe 
werknemer krijgt hetzelfde contract en voorwaarden. Door dit 
gestandaardiseerde overzicht wordt de flexibele schil 
inzichtelijk.’

Door het gestandaardiseerde 
overzicht wordt de flexibele 

schil inzichtelijk

‘In één oogopslag zie je wat de kosten zijn van het inhuren van 
expertise. Het is een outsourced recruitment oplossing die voor 
een optimaal proces zorgt, ‘ vervolgt de enthousiaste Thomas. 
‘Met maatwerkcontracten worden alle eisen en procedures 
vertaald naar de wensen van de inhuurkracht en leverancier. 
Zodra de ondernemer een professional heeft gevonden en deze 
wilt inhuren, neemt SIRE de vervolgprocedures over zodat de 
inhuur van de externe werknemer geheel zorgeloos verloopt. 
Door de combinatie van onze jarenlange ervaring, de NEN 
4400-01 certificering en ons NBBU lidmaatschap verloopt 

het inhuurproces risicoloos. Wat het nog eens extra makkelijk 
maakt, is dat er één aanspreekpunt is en dat de ondernemer 
is verlost van de administratieve en juridische afhandeling. 
Zo kan de onderneming blijven doen waar ze goed in is: 
ondernemen.

‘Zo kan de onderneming blijven doen 
waar ze goed in is: ondernemen’

Ontwikkelingen in recruitment
Contract management en contractbeheer zijn maar enkele van 
de innovaties. Ook de overige ontwikkelingen gaan snel. En 
dat zeker in groeimarkt Life Sciences. ‘Van oudsher zijn er 
binnen recruitment twee mogelijkheden: tijdelijke inhuur van 
personeel en de werving en selectie voor een vaste aanstelling. 
Het wordt steeds moeilijker voor onze klanten om goede vaste 
specialisten te vinden, waardoor het aantrekken van externe 
expertise cruciaal wordt. Hierdoor is vooral is  de vraag naar 
tijdelijk personeel sterk toegenomen en daarnaast durven 
werknemers ook zelf weer te freelancen omdat de garantie 
op werk aanzienlijk is toegenomen. Voor bedrijven brengt 
dit flexibele personeel kennis, expertise en vaardigheden mee 
naar binnen die ze direct kunnen inzetten, waardoor er veel tijd 
bespaard kan worden. Immers: een lange inwerkperiode is niet 
nodig. Op deze manier kunnen bedrijven op personeelsgebied 
makkelijk schakelen en dat is een groot voordeel.’

Groeimarkt: Life Sciences
Waarom is specifiek de Life Sciences toch zo’n groeimarkt, 
terwijl andere sectoren (waaronder de financiële) lang zo’n 

SIRE Life Sciences richt zich als marktleider 

in de Benelux met Recruitment en 

Executive Search Consultancy op de 

Europese Life Sciences industrie. Dat het 

bedrijf sinds de oprichting in 2012 een 

explosieve groei doormaakte, is mede te 

danken aan de continue innovatie. SIRE is 

een voorloper. Zo is sinds juni Thomas 

Peijnenburg aangetrokken om een boost 

te geven aan contract management en 

brokering. Een dienst die door MKB en 

corporate bedrijven gretig wordt 

afgenomen.

De naam, geïnspireerd op de waarden die SIRE Life 
Sciences nastreeft en naleeft, heeft tevens de betekenis van 
het woord Heer/Koning/Senior. Dit geeft aan hoe SIRE Life 
Sciences gewaardeerde klanten en kandidaten behandelt. 

Onder Life Sciences verstaat 
SIRE Life Sciences:
• Pharmaceuticals
• Biotechnology
• Medical Devices
• Clinical Research Organisations
• Healthcare
• Food 
• Cosmetics
• Chemicals
• FMCG

hoogconjunctuur niet kennen? ‘Life Sciences draait om de 
primaire levensbehoeftes van mensen. Iedereen wil een goede 
gezondheid, langer en hoger kwaliteit van leven en heeft 
voeding nodig,‘ stelt Thomas. 

Daarnaast is al uit eerdere Biotech & Life Sciences interviews 
met SIRE Life Sciences bekend dat de concurrentie in de 
Benelux recruitment branche laag is en het volume hoog. Zo 
liet CEO Jan-Willem Broekhoven eerder weten: ‘Wat ook 
aan ons succes heeft bijgedragen, is het feit dat er weinig 
recruiters zijn en degenen die er zijn, werken zeer traditioneel. 
Wij onderscheiden ons door van Recruitment een Science te 
maken. Als marktleider binnen de Life Sciences geloven wij 
dat de recruitment markt moet doorschakelen. Wij houden 
van technologie en innovatie, zeker in een Life Science markt 
die drijft op ontwikkeling. Het aanbieden van efficiency 
diensten als contract management en brokering is daarvan een 
karakteristiek voorbeeld.’ 

Voor meer informatie:

www.sire-search.com
info@sire-search.com

Netherlands +31 (0)20 658 9800
Belgium  +32 (0)2 588 1277
Germany +49 (0)89 3803 8966
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www.phchd.com/eu/biomedical

We veranderen onze innovatieve technologie niet. 

De Europese verkoop- en service organisatie blijft 

hetzelfde. Onze visie op ‘sample security’ passen  

we niet aan. En we blijven de beste biomedische 

apparatuur ontwerpen, maar...

De nieuwe merknaam van Panasonic 

Healthcare, Biomedical Division  

is vanaf nu PHCbi.

You can still rely on our undisputable 

quality and reliable products like: 

U kunt nog steeds vertrouwen op 

de kwaliteit en betrouwbaarheid 

van onze producten zoals:

MCO-170AICD CO2 Incubatoren
Voor optimale resultaten en 

reproduceerbaarheid van uw celkweken

Panasonic biomedical 
is nu

Endress+Hauser iTHERM TrustSens bekroond met de WoTS TechAward 2018

Komst toonaangevend 

RNAi biotechbedrijf 

bevestigt ontwikkeling 

life sciences hub  

in Nederland 

's Werelds eerste zelfkalibrerende temperatuuropnemer 
wint prijs op de WoTS

Innovatie, toegevoegde waarde en marktrelevante criteria 
heeft de vakjury en beurssite bezoekers doen overtuigen om 
Endress+Hauser met de innovatie iTHERM TrustSens uit te 
roepen tot winnaar in de categorie World of Automation - 
Motion & Drives en te bekronen met de WoTS TechAward 
2018 trofee.

De innovatieve iTHERM TrustSens TM371 compacte 
temperatuuropnemer voor de voedingsmiddelen- en 
farmaceutisch industrie kan volledig automatisch en zelfstandig 
inlijn kalibreren en is ontworpen voor hygiënische en aseptische 
toepassingen. Doordat de sensor zichzelf tijdens de productie 
volledig automatisch en geheel traceerbaar kalibreert, wordt de 
kans op niet gedetecteerde afwijkingen geëlimineerd, met 
maximale productveiligheid en procesefficiëntie als resultaat. 
Het hart van de iTHERM TrustSens  wordt gevormd door een 
geïntegreerde referentiesensor en maakt gebruik van het 

natuurkundige fenomeen ‘Curie-punt’: een specifieke 
temperatuur die de magnetische eigenschappen van een 
materiaal abrupt doet veranderd. 

Op die manier kalibreert de sensor zichzelf elke keer wanneer 
het systeem wordt gereinigd of gesteriliseerd, zoals dat 
gebruikelijk is bij processen uit de voedingsmiddelen- en life 
science industrie. De toegevoegde waarde voor klanten is 
enorm, verhoogde veiligheid, minder risico en minder kosten 
door proces gestuurde zelfkalibratie. 

Meer informatie: 
www.nl.endress.com/tm371

Alnylam Pharmaceuticals, het toonaan-
gevende biotechbedrijf uit de Verenigde 
Staten, dat zich richt op RNAi-therapie, 
een zeer vernieuwende categorie genees-
middelen, opende vandaag een nieuw kan-
toor in Amsterdam. Deze beslissing komt 
voort uit het vertrouwen in de combinatie 
van talent, infrastructuur, het R&D-eco-
systeem en het zeer hoge niveau van de 
academische ziekenhuizen in Amsterdam 
en Nederland. Daarnaast speelt de open 
en innovatieve cultuur in Nederland een 
belangrijke rol.
Nederland neemt een steeds belangrijkere 
positie in ten aanzien van Alnylam’s ac-
tiviteiten in Europa. Dit zorg voor grote 
investeringen in operationele en financiële 
activiteiten en in de supply chain, inclu-
sief samenwerkingsverbanden met lokale 
bedrijven. Ook blijft Nederland de basis 
voor de uitvoering van verschillende ‘Fase 
3’ klinische testen met betrekking tot de 
door Alnylam ontwikkelde medicijnen.

Hans Schikan, Pharm.D, waarnemend 
boegbeeld van de Topsector Life Scien-
ces & Health: 
“Nederland is nu al een toonaangevende 
life sciences hub, die de potentie heeft om 
bij de top van de wereld te horen. Goed 
onderzoek, sterk ondernemerschap, een 
regering die meedenkt en betrokken bur-
gers die graag samenwerken vormen de 
basis voor succes. We heten Alnylam dan 
ook van harte welkom in Nederland.”

Bron: Anylam
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Kiadis’ ATIR product: regulatory status (adult blood cancers)

2

Region Phase 1 Phase 2 Phase 3 Filing
Potential 
catalysts

Commercial 
Rights

Regulatory 
Status

EU

• CHMP opinion 
(H1 2019)

• EU launch
(H2 2019)

Received EMA Day 
180 2nd List of Issues 
(9/2018)

USA

• Phase 3 interim 
read out (H2 
2020; 2/3 of 
events)

RMAT ‘breakthrough’  
designation (9/2017; 
FDA access, priority 
review, support)

Orphan Drug & RMAT 
Designations

Orphan Drug 
Designation

ATIRTM MANUFACTURING PROCESS

MANUFACTURING
Kiadis Pharma has established a GMP-compliant, manufacturing process that has been successfully transferred to three GMP-
manufacturing sites in North America and Europe. The Company is one of seven companies to have ever been issued an Advanced 
Therapy Medicinal Product (ATMP) certif cate for manufacturing quality and non-clinical data by the European Medicines Agency 
(EMA).

MARKET POTENTIAL
ATIR101 has the potential of providing life-saving products to ~19,000 blood cancer patients a year, with a substantial expanding 
primary market and complementary product trends. The Company estimates that approximately 35% of patients who are eligible 
for, and who are in urgent need of, HSCT will not f nd a matching donor in time. A partially matched (haploidentical) family donor, 
however, will be available to over 95%. Recent developments in cell-based immunotherapy have resulted in approached which 
may allow more patients with blood cancers to go into remission, including various CAR-T approaches. These patients will then 
be eligible for curative HSCT. The product may benef t from market exclusivity up to 10 years post launch in the EU and 7 years in 
the US due to its orphan drug status.

ATIR101 AIMS TO ADDRESS THE RISKS ANS LIMITATIONS OF HSCT
Current sequence of options physicians will consider

Haploidentical 
donor + ATIR101

Identical
Sibling
(SIB)

Matched
Unrelated

(MUD)

Haploidentical
donor + 

Cyclophosphamide*

Umbilical 
Cord Blood 

(UCB)

Time to collect stem cells < 1 month < 1-2 months 3-6 months < 1 month 2-3 months

Donor availability >95% ≤ 25% 45-55% >95% Limited

Risk of life-threatening GVHD Low Low Moderate - High Moderate - High Moderate

Need for immune suppressants No Yes Yes Yes Yes

Risk of opportunistic infections Low Moderate Moderate Moderate - High High

Risk of relapse in leukemia Low High Moderate - High High High

* Often referred to as the Baltimore protocol. Treatment method was established at the John Hopkins Hospital, Baltimore, USA. (Luznik et al., Biol Blood Marrow 
Transplant. 2008) 
Source table: Company information, CIBMTR, 2014 and Defin

e

d He al th,  2013 commi ssi oned by the Co mp any . 
Survey included 50 US and 50 EU physicians.

Step 1 (Day 1–4)

Patient cells 
inactivated 
by radiation

Healthy 
donor

Patient

Immune cells are collected and mixed

Certain T-cells from the donor are activated by the 
presence of the ‘foreign’ patient cells. If not eliminated, 

these cells would cause GvHD in the patient

Step 3 (Day 5)

Mixture is exposed to light.
TH9402 is activated by light, causing the 

‘stained’ GvHD-causing T-cells to self-destruct

The remaining product is infused back 
and helps rebuild their immune system 

to f ght infections and eliminate 
remaining tumor cells

Final Step - Infusion of ATIR101Step 2 (Day 5)

TH9402 is introduced.
TH9402 is retained ONLY in the GvHD-causing T-cells

FEBRUARY 2017

ATIR: ‘safe’ subset of T-cells, aiming to protect, not to attack
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TH9402 is retained ONLY in the GvHD-causing T-cells
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ATIRTM MANUFACTURING PROCESS

MANUFACTURING
Kiadis Pharma has established a GMP-compliant, manufacturing process that has been successfully transferred to three GMP-
manufacturing sites in North America and Europe. The Company is one of seven companies to have ever been issued an Advanced 
Therapy Medicinal Product (ATMP) certif cate for manufacturing quality and non-clinical data by the European Medicines Agency 
(EMA).

MARKET POTENTIAL
ATIR101 has the potential of providing life-saving products to ~19,000 blood cancer patients a year, with a substantial expanding 
primary market and complementary product trends. The Company estimates that approximately 35% of patients who are eligible 
for, and who are in urgent need of, HSCT will not f nd a matching donor in time. A partially matched (haploidentical) family donor, 
however, will be available to over 95%. Recent developments in cell-based immunotherapy have resulted in approached which 
may allow more patients with blood cancers to go into remission, including various CAR-T approaches. These patients will then 
be eligible for curative HSCT. The product may benef t from market exclusivity up to 10 years post launch in the EU and 7 years in 
the US due to its orphan drug status.

ATIR101 AIMS TO ADDRESS THE RISKS ANS LIMITATIONS OF HSCT
Current sequence of options physicians will consider

Haploidentical 
donor + ATIR101

Identical
Sibling
(SIB)

Matched
Unrelated

(MUD)

Haploidentical
donor + 

Cyclophosphamide*

Umbilical 
Cord Blood 

(UCB)

Time to collect stem cells < 1 month < 1-2 months 3-6 months < 1 month 2-3 months

Donor availability >95% ≤ 25% 45-55% >95% Limited

Risk of life-threatening GVHD Low Low Moderate - High Moderate - High Moderate

Need for immune suppressants No Yes Yes Yes Yes

Risk of opportunistic infections Low Moderate Moderate Moderate - High High

Risk of relapse in leukemia Low High Moderate - High High High

* Often referred to as the Baltimore protocol. Treatment method was established at the John Hopkins Hospital, Baltimore, USA. (Luznik et al., Biol Blood Marrow 
Transplant. 2008) 
Source table: Company information, CIBMTR, 2014 and Defin

e

d He al th,  2013 commi ssi oned by the Co mp any . 
Survey included 50 US and 50 EU physicians.

Step 1 (Day 1–4)

Patient cells 
inactivated 
by radiation

Healthy 
donor

Patient

Immune cells are collected and mixed

Certain T-cells from the donor are activated by the 
presence of the ‘foreign’ patient cells. If not eliminated, 

these cells would cause GvHD in the patient

Step 3 (Day 5)

Mixture is exposed to light.
TH9402 is activated by light, causing the 

‘stained’ GvHD-causing T-cells to self-destruct

The remaining product is infused back 
and helps rebuild their immune system 

to f ght infections and eliminate 
remaining tumor cells

Final Step - Infusion of ATIR101Step 2 (Day 5)

TH9402 is introduced.
TH9402 is retained ONLY in the GvHD-causing T-cells

FEBRUARY 2017

```

ATIR: remaining 
non-allo-reactive 
donor T-cells (2 

million T-cells/kg)

Add TH9402*, which 
accumulates only in 
activated donor T-
cells (MDR pump is 

switched off in 
activated T-cells)

*TH9402 – proprietary selective rhodamine derivative, modified to become cytotoxic under green light

Mix haplo donor T-
cells with patient 
cells: allo-reactive

T-cells become 
activated (1-way 

Mixed Lymphocyte 
Reaction)

Expose to green light: 
TH9402* induces 

apoptosis: activated 
and thus allo-reactive 

donor T-cells are 
killed

Protect: Retain protective T-cells to fight relapse and infections
& Not attack: Reduce risk of GVHD by depleting allo-reactive T-cells ex vivo  

5

Graft versus Host Disease (GVHD) na een 

beenmergtransplantatie bij leukemie is 

een afschuwelijke complicatie waarbij 

zich ‘omgekeerde afstotingsverschijnselen’ 

voordoen. De witte bloedcellen in het 

afweersysteem van de donor (graft) vallen 

de cellen van de patiënt (host) aan. Een 

volledig veilige (preventieve) oplossing voor 

dit probleem bestaat helaas niet. Maar het 

Amsterdamse Kiadis Pharma staat met 

ATIR101 op het punt een doorbraak te 

maken. CEO Arthur Lahr aan het woord.

Of een beenmergtransplantatie bij leukemie leidt tot Graft 
versus Host Disease, is grotendeels afhankelijk van de donor. 
Het risico is het laagst bij gebruik van een identieke tweeling 
als donor, omdat de genetisch identieke donor afweercellen 
de patient niet snel zullen aanvallen. Slechts weinig mensen 
hebben echter een identieke tweelingbroer of -zus. De 
donor die daarna de meeste kansen biedt, is een ‘genetisch 
gematchde’ broer or zus of van de ontvanger, of een genetisch 
gematchde vrijwillige donor. Het HLA-systeem van deze 

donoren moet identiek of vrijwel identiek zijn aan dat van de 
ontvanger. Om vast te stellen of het beenmerg van donor en 
ontvanger verenigbaar is, wordt van te voren HLA (Humane 
Lymfocyten Antigenen) onderzoek gedaan. Zijn deze twee 
vormen niet voorhanden, en dat is helaas vaak het geval, dan 
is een laatste mogelijkheid voor een beenmergtransplantatie 
gebruik van ‘genetisch half gematchde’ donoren, oftewel 
iemands ouders of kinderen. Ouders en kinderen zijn voor 
vrijwel de meeste patienten als donor beschikbaar, maar 
bij deze transplantatie vorm is er een erg groot risico op 
GVHD omdat cellen van donor en ontvanger onvoldoende bij  
elkaar passen. 

Mogelijke aanval preventief 
verwijderen
‘De holy grail voor het beperken van het risico op Graft versus 
Host Disease bij een transplantatie is om aanvallende witte 
bloedcellen van tevoren (i.e. in het lab) te verwijderen ‘ zo 
stelt Arthur Lahr. ‘Dit is precies wat we doen met ATIR: In 
het productieproces worden buiten de patiënt de gevaarlijke 
witte bloedlichaampjes verwijderd voordat ze in de patiënt 
worden ingebracht. Zo ontstaat ATIR: ‘safe’ subset of T-cells, 
aiming to protect, not to attack (zie diagram 1). Het concept 
van deze methodiek is simpel maar de productie is complex. 
Met gebruik van onze productiemethode kunnen we het risico 
van GVHD bij genetisch half-matchde donoren terugbrengen 
tot aanvaardbare proporties, en wordt gebruik van deze vaak 
zeer gemotiveerde donoren mogelijk’. 

KIADIS Pharma
ATIR101 Aiming to protect, not to attack

Over welke patiëntenpopulatie spreken we? ‘Momenteel over 
circa 4.000 patiënten in de VS en Europa. Echter dit aantal is 
sterk stijgende omdat de beschikbaarheid van goed passende 
volledig gematchde donors in het komende decennium steeds 
slechter zal worden.’ 

Volgens planning verwijderen
ATIR101 heeft, evenals vele andere kandidaat medicijnen, 
een ontwikkeltijd van enkele decennia. Eind jaren negentig is 
het concept bedacht in Canada aan de University of Montreal. 
Na preklinische toetsen is daar een bedrijf uit voort gekomen 
dat tien jaar later werd gekocht door Kiadis Pharma. Acht 
jaar geleden (in 2010) kreeg Kiadis problemen, maar na een 
financiële input van investeerders die in ATIR101 geloofden, 
maakte het bedrijf een succesvolle doorstart en ging in 2015 
naar de beurs. 

Inmiddels zijn de jaren van ‘de waarheid’ aangebroken voor 
Kiadis. Tot nu toe ziet het er rooskleurig uit en verloopt het 
ontwikkeltraject volgens planning. ‘Op grond van positieve 
Fase 2 resultaten is voorlopige goedkeuring aangevraagd bij 
de EMA (zie diagram 2), ‘ vertelt de CEO. ‘De uitslag hiervan 
volgt in de eerste helft van 2019. Voordat een approval bij de 
FDA kan worden aangevraagd, moeten de resultaten van de 
lopende Fase 3 studie bekend zijn. Momenteel is men druk 
bezig met de werving van 50 klinische sites verspreid over 
Europa, Canada en de US. In Fase 3 worden 250 patiënten 
geïncludeerd.  Tot nu toe zijn er 22 patiënten opgenomen 
in deze geblindeerde studie die als primair eindpunt heeft 
overleving zonder ernstige afweerverschijnselen en zonder 
tumor. ATIR101 ligt op koers om -na EMA goedkeuring- 
tegen het eind van 2019 op de Europese markt te komen. De 
Amerikaanse commerciële marktintroductie moet wachten tot 
afronding van de Fase 3.’

Zelfstandig = uniek
Een gunstig teken is dat het vertrouwen van investeerders in 
ATIR101 groot is. Zeker na publicatie van KBC Securities 
analisten die de onderneming als een ‘ondergewaardeerde 
leider bij medicatie bij transplantatie’ omschreven. Het 
afgelopen anderhalf jaar hebben nieuwe investeerders 100 
miljoen euro geïnvesteerd in Kiadis.

Inmiddels maakt Kiadis zich op voor de commerciële fase 
met ATIR101 in Europa. ‘We bereiden ons voor op verkoop in 
de Europese markt. Dat vraagt een gedegen commerciële en 
productie organisatie en daarmee ook een enorme investering 
en transitie voor het bedrijf. We zijn er natuurlijk nog niet 
en hebben nog de nodige stappen te gaan, maar als Kiadis 
zijn we er trots op dat we ATIR101 helemaal zelfstandig uit 
ontwikkelen. Dat is -zonder iemand te kort te doen- een unieke 
prestatie binnen de Nederlandse biotech.’ 

www.kiadis.com

Diagram 1

Diagram 2
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De Kievit

Plinius De wereld De man die miljoenen levens redde

Simpel Musch

In De kievit van Sake P. 
Roodbergen, onderdeel van de 
Vogelserie, staat een iconische 
Nederlandse vogel centraal. De 
kievit is als voorbode van de 
lente bijzonder populair. In dit 
boek beschrijft Roodbergen, een 
van de grootste kenners van onze 
weidevogels, aan de hand van één 
jaarcyclus het leven van de kievit. 
Een weiland zonder kieviten leek 
tot voor kort ondenkbaar. Maar de 
achteruitgang van de natuur heeft 

directe gevolgen voor het leefgebied van de kievit. De inhoud 
van dit boek valt na de inleiding in drie grote delen uiteen. Het 
eerste deel beschrijft het leven van de kievit in al zijn aspecten. 
Het tweede en derde deel richten zich op de ‘benutting’ én de 
bescherming van deze weidevogel. In de provincie Friesland 
zijn die twee onderling zo met elkaar vervlochten dat het 
geheel als onderdeel van het immaterieel cultureel erfgoed 
wordt ervaren. In De kievit zet Roodbergen uiteen wat de 
beste manier is om deze prachtige vogel te beschermen en 
voor het Nederlandse landschap te behouden.

Vertaald door Joost van Gelder, 
Mark Nieuwenhuis en Ton Peters 
Dit is een overzicht van antieke 
kennis: alles wat de Romeinen 
en de Grieken wisten over 
de hemel, de aarde, mensen, 
dieren, planten, geneesmiddelen, 
stenen, metalen en kunstwerken. 
Plinius schrijft over insecten, 
vogels, exotische beesten, 
rare mensen, overstromende 
rivieren, ingepolderd land. Over 

honderdvijfentachtig soorten wijn en de opslag ervan, hoe je 
touw maakt, of papyrus, of glas, hoe je edelstenen vervalst. 
Honderden plantaardige en minerale geneesmiddelen somt 
hij op, tegen allerhande kwalen, vaak onzinnig, dikwijls 
effectief. Hij is cynisch over zijn decadente tijdgenoten, die 
niet geïnteresseerd zijn in wetenschap. En hij lardeert zijn 
allesomvattende boek met anekdotes en sappige verhalen. Hij 
had ons ook nog graag verteld hoe een vulkaanuitbarsting er 
van dichtbij uitziet, maar dat experiment overleefde hij niet. 
De wereld bevat een ruime en representatieve selectie uit alle 
zevenendertig boeken die de Naturalis historia telt.

De wereld. Naturalis historia / Plinius
ISBN 978 90 253 0960 2
Gebonden / Geïllustreerd / € 35,00
900 pagina’s

Uitvinder-arts Willem Johan Kolff (1911-2009) is een 
van de belangrijkste medische pioniers die Nederland 
heeft voortgebracht. Hij deed wat niemand voor hem 
had gedurfd: machines gebruiken om menselijke organen 
te vervangen. Direct na de Tweede Wereldoorlog, na 
moeilijke experimenten buiten het zicht van de bezetter, 
redde hij als eerste ter wereld een nierpatiënt het leven 
met een kunstmatige nier van worstenvel, rubberslangen, 
een naaimachinemotor, een waterpomp van een T-Ford, 
aluminium uit een neergeschoten vliegtuig en een waterbak 
van een pannenbouwer.

Tijdens de oorlog redde hij honderden dwangarbeiders, onder 
wie verzetsmensen en Joden, uit handen van de Duitsers, 
bijvoorbeeld door ze ziek te houden, te laten ontsnappen, 
te verstoppen of administratie te vervalsen. In 1950 vertrok 
Kolff met zijn gezin naar de Verenigde Staten waar hij na 
de kunstnier ook nog een hart-longmachine en het kunsthart 
ontwikkelde en uitgroeide tot de mondiale vader van de 
kunstorganen. Vier keer werd hij genomineerd voor de 
Nobelprijs voor de Geneeskunde, de enige prijs die hij nooit 
zou ontvangen. Inmiddels zijn anderen verder gegaan met zijn 
erfenis, en binnenkort is zelfs de draagbare kunstnier een feit.

In De man die miljoenen levens redde vertelt Herman Broers 
het enerverende levensverhaal van deze fascinerende pionier, 
een arts, uitvinder, verzetsman en idealist die successen kende, 
maar ook grote persoonlijke offers bracht in een levenslange 
strijd om mensen op het randje van de dood terug te brengen 
naar een vreugdevol en menswaardig bestaan.

ISBN 9789460038976 (paperback) € 19,99 
ISBN 9789460039003 (ebook) € 9,99 
Uitgever: Balans
Aantal pagina's: 352

140 Nieuwe gerechten van 's werelds meest geliefde chef 
en kookboekenauteur, vol met de zo geroemde Ottolenghi-
smaken en verrassingen, maar nu eenvoudig, en door iedereen 
te bereiden.

Bij alle gerechten komen een of meer van bovenstaande zes 
icoontjes te staan waardoor in één oogopslag te zien is op 
welke manier het betreffende recept eenvoudig te maken is.

Yotam Ottolenghi / Simpel
Uitgever: Fontaine Uitgevers 
ISBN 978 90 5956 826 6, Prijs € 29,99

Musch is het eerste deel van een 
trilogie waarin het leven van Johan 
de Witt (1625-1672) centraal 
staat. In dit boek wordt vanuit 
verschillende personages en 
perspectieven de gebeurtenissen 
van het bijzondere jaar 1650 
worden beschreven. Een verteller 
is Cornelis Musch, de volledig 
corrupte griffier van de Staten-
Generaal, die zijn memoires 
op papier zet, om uit te leggen 

waarom hij zelfmoord gaat plegen. Andere bronnen, zoals de 
brieven van Johan de Witt, de berijmde memoires van Jacob 
Cats, de dagboekfragmenten van de Loevesteinse gevangenen 
en de getuigenissen van betrokkenen, zijn authentiek. Leemten 
- veel stukken zijn vanwege compromitterende inhoud 
vernietigd - zijn door de auteur aangevuld. Jean-Marc van Tol 
(1967) studeerde af in de Historische Letterkunde aan de UvA 
bij Herman Pleij. Hij is als gastonderzoeker betrokken bij een 
project van het Huygens ING dat tot doel heeft de volledige 
briefwisseling van raadpensionaris Johan de Witt voor een 
groot publiek te ontsluiten.

Johan de Witt trilogie deel 1 Jean-Marc van Tol
Paperback  ISBN 9789492409348, Prijs € 24,95
Gebonden  ISBN 9789492409409, Prijs € 29,95
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KITE

Bijna 16.000 m2 waar te zijner tijd 500 
professionals zullen werken, neemt Kite 
Pharma af op het SEGRO Park Amsterdam 
Airport. Op deze locatie zullen vanaf  
2020 innovatieve celtherapieën worden 
geproduceerd. Dat Kite binnen enkele 
jaren na de start op het Science Park 
Amsterdam deze grotere locatie toevoegt, 
is gezien het succes van therapieën 
als CAR-T, TCR en het recent EMA 
goedkeurde Yescarta® niet verwonderlijk.  
Markwin Velders, VP Operations & Managing 
Director aan het woord.
Kite Pharma, gespecialiseerd in 
immuuntherapieën bij met name 
bloedtumoren, werd in oktober 2017 
overgenomen door farmaceut Gilead.  
Onder de immuuntherapieën behoren CAR 
(Chimeric Antigen Receptor)-T celtherapie, 
zoals het het in augustus 2018 EMA-
approved en in oktober 2017 FDA-approved 
Yescarta® (axicabtagene ciloleucel) bij 
B-cell lymphoma (DLBCL en PMBCL), en 
TCR (T Cell Receptor) therapie, dat nog  
in onwikkeling is.

Van T-Cell Factory naar  
Gilead-onderneming
Kite Pharma neemt grote stappen. Het bedrijf is sowieso nog 
niet lang vertegenwoordigd in Nederland. In 2015 werd het 
Nederlandse T-Cell Factory,  onderdeel van het in Californië 
gevestigde bedrijf Kite. Eén van de oprichters van T-Cell Fac-
tory is prof. dr. Ton Schumacher van het Nederlands Kanker 
Instituut, die als wetenschappelijke directeur tot begin dit jaar 
verbonden bleef aan Kite Pharma EU. Het professionele le-
ven van Markwin Velders, werkzaam bij T-Cell Factory en de 
ontwikkeling van CAR-T therapie tegen lymfeklierkanker zijn 
voor een deel met elkaar verweven. Markwin werkte in 1990 
op het wereldberoemde Weizmann Institute of Science in Re-
hovot (Israel) in het lab van dr. Zelig Eshhar toen daar de eer-
ste uitvindingen werden gedaan op het gebied van de CAR-T 
therapie. 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 therapieën die nu eindelijk het punt 
naderen dat ze breed beschikbaar zijn. 

‘Er zijn verschillende soorten immuuntherapieën, als Kite 
Pharma zijn we met name actief in de T-cell receptor genthe-
rapie en CAR-T celtherapie, ‘legt de Managing Director uit. 
‘Afweercellen worden met een leukaferese-apparaat uit het 
bloed gehaald en vervolgens in het laboratorium bewerkt door 
een gen in te brengen dat ze gaat ‘helpen’ om kankercellen te 
herkennen. Na deze genetische bewerking worden de afweer-
cellen vermeerderd tot grote aantallen. De afweercellen kun-

nen dankzij de bewerking iets wat ze daarvoor niet konden; 
de kankercellen herkennen, en vaak ook vernietigen. Werden 
gedurende decennia TCR en CAR-T celtherapie alleen gege-
ven in klinische trials, de grote doorbraak werd bereikt met de 
FDA approval (2017) en EMA approval (2018) voor CAR-T 
Yescarta®. Uiteraard gaat de verspreiding over Amerika en 
Europa ‘op vleugels’ dankzij de aansluiting bij Gilead.’ 

Pipeline
De pipeline van Kite omvat verschillende CAR en TCR 
product leads in een tiental klinische trials (waaronder ZUMA 
1 tot en met 8 in verschillende fase van ontwikkeling) voor 
met name agressieve non Hodgkin Lymphona. Maar ook 
meerdere klinische trials die zich richten op solide tumoren. 

Markwin tot slot: ‘CAR-T en TCR worden niet alleen ingezet 
bij bloedtumoren, maar er lopen in de USA ook klinische 
trials met veel belovende resultaten bij solide tumoren, hoofd- 
en halstumoren en baarmoederhalskanker (HPV gerelateerde 
tumoren). Ook de toepasbaarheid bij long, lever, pancreas 
en colon wordt momenteel onderzocht. Deze vormen van 
immuuntherapie staat, na 60 jaar chemotherapie, voor een 
enorme doorbraak in de manier waarop we kanker zullen gaan 
behandelen.’

Voor meer informatie: www.kitepharma.com

Kite Pharma
Grote stappen in de strijd tegen (bloed)tumoren

Bij TCR gentherapie en CAR T-celtherapie haalt de 
arts T-cellen (een bepaald type witte bloedcellen die 
belangrijk zijn voor het afweersysteem) uit het bloed 
van de patiënt. In het laboratorium krijgen de T-cellen 
een ingebouwd gen waarmee ze kankercellen kunnen 
herkennen en doden. 

Wat is TCR gentherapie?
Bij de TCR gentherapie richt het ingebouwde gen zich 
op de T-cel receptor. Met deze T-cel receptor kunnen 
de T-cellen nu eiwitten herkennen die vooral, of alleen 
maar, op of in kankercellen zitten. Deze herkenning van 
de kankercel door de T-cel receptor kan alleen plaats-
vinden doordat presenteerblaadjes (ook wel HLA- 
eiwitten genoemd) kleine stukjes van deze kanker- 
eiwitten aan de buitenkant van de cel plakken om te  
laten zien aan de T-cellen. Als de juiste combinatie van 
het presenteerblaadje en het kleine stukje kankereiwit 
op een kankercel aanwezig is, dan doodt de aangepaste 
T-cel de kankercel.

Wat is CAR T-celtherapie?
Bij de CAR T-celtherapie richt het ingebouwde gen 
zich op de zogenoemde chimeer antigeen receptor 
(CAR). Dit is anders dan een T-cel receptor, omdat een 
CAR gewoonlijk niet bestaat, maar in het laboratorium  
gebouwd is om op een gemakkelijke manier kanker-
cellen te kunnen herkennen. Met deze CAR kunnen de  
T-cellen nu eiwitten herkennen die aanwezig zijn 
aan de buitenkant van de kankercellen. Het is daarbij 
niet meer nodig dat de kleine stukjes kanker op een  
presenteerblaadje liggen, zoals dat wel nodig is bij T-cel  
receptor gentherapie.
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New life-saving medicines available world-wide

TXT INSIGHT B.V. 

By: Njord Pattiasina M.Sc. MA, Global Access Director

TheSocialMedwork supports patients and doctors anywhere 
in gaining access to the latest approved medicines that are 
not yet approved or available in their home country. Patients 
are literally dying while waiting for these medicines, but with 
TheSocialMedwork’s support, they can now legally bypass 
the wait times and easily navigate the complex personal 
import process. 

Komt uw organisatie om in de veelheid 
van wetenschappelijk informatie en 
blijven daardoor kansen onbenut? 
TXT INSIGHT vindt wat u zoekt, 
samen met u en IBM Watson.

Meer dan 80% van de 
wetenschappelijke kennis bevindt 
zich in ongestructureerde tekstvorm, 
zoals artikelen, onderzoeksrapporten, 
octrooidocumenten of websites. IT-
dienstverlener TXT INSIGHT B.V. 
is gespecialiseerd in de ontwikkeling 
van innovatieve text analytics 
oplossingen voor de verkrijging, 
verwerking en geautomatiseerde 
analyse van (honderd)duizenden 
tekstdocumenten tegelijkertijd. Dankzij 
de toepassing van IBM Watson artificial 
intelligence technologie wordt op 
snelle en eenduidige wijze kennis 
en waarde uit grote hoeveelheden 
tekstdocumenten opgespoord. Hierbij 
gaan we verder dan alleen het zoeken 
naar trefwoorden of synoniemen. Ook 
concept-relaties, feitelijke informatie 
en wetenschappelijk jargon worden in 
context geïnterpreteerd, vergelijkbaar 
met de wijze waarop de mens leest. 

Onze oplossingen kenmerken zich 
door de snelheid en schaalbaarheid 
waarop ongestructureerde 
informatie geanalyseerd wordt. 
Tijdsintensieve werkzaamheden zoals 
literatuuronderzoek of due diligence 
worden hierdoor extreem versneld. 
Benieuwd naar wat TXT INSIGHT B.V. 
voor uw organisatie kan betekenen? 
Kijk op https://txt-insight.com of neem 
contact op met Joost Vos via joost@txt-
insight.com.

TXT INSIGHT B.V. is een 
gecertificeerde IBM Business Partner 
met een achtergrond in life sciences.

Currently the regulatory landscape offers an unequal and 
fragmented approach to healthcare and medicines approvals. 
We realise that the lack of global policy collaboration and 
patient-centric focus has slowed and disrupted progress, 
until now. Registered with the Dutch Ministry of Health, 
TheSocialMedwork uses the Named Patient import basis, 
available in most countries, which lets patients and their 
treating doctor legally obtain treatments approved by a 
reputable drug regulation agency elsewhere in the world.

Munir Arbison's five year old grandson in the Philippines has 
Spinal Muscular Atrophy and could not speak or move his legs. 
After consulting with their doctor, and receiving a prescription, 
they reached out to us to help get a medicine recently approved 
in the US delivered to them in the Philippines while satisfying 
all import requirements. After treatment, Munir's grandson's 
speech and movement began to return. "Thank you so much. 
We would not have been able to get this medicine without 
you", said Munir. His grandson is among the 3000 patients 
who have used our personalised support service. 
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‘Het gaat goed met HollandBIO. Maar dat 

is geen reden om achterover te leunen. ‘

stelt Annemiek Verkamman, managing 

director van HollandBIO met 170 leden 

het kloppend hart van de Nederlandse 

life sciences sector. ‘Want stilstand is 

achteruitgang. En we kijken, net als de 

sector die we vertegenwoordigen, altijd 

naar de toekomst. We rennen met de 

koplopers mee.’

Om grote maatschappelijke uitdagingen het hoofd te bieden, 
speelt technologie een doorslaggevende rol. En dit geldt zeker 
voor biotechnologie: om tegemoet te komen aan de behoeften 
van een groeiende en vergrijzende wereldbevolking, om 
klimaatverandering tegen te gaan en in de transitie naar 
een circulaire economie. Het is dan ook niet voor niets 
dat  biotechnologie één van de Europese Key Enabling 
Technologies is en op nationaal niveau een sleuteltechnologie.’

‘Biotech innovaties boosten gezondheid, duurzaamheid 
en economie’, zegt Annemiek.  Maar de frontrunners in 
biotech lopen ook als eerste tegen grenzen aan. HollandBIO 
vertegenwoordigt een innovatieve sector en is een belangrijke 
gesprekspartner voor media, overheid en politiek. 
‘Als innovatieve sector moeten we ook met innovatieve 
oplossingen komen om de weg vrij te maken voor snelle en 
slimme toepassingen. Om dit voor elkaar ter krijgen, werken 
we aan vier programma’s. Ze maken gelijk duidelijk waar 
HollandBIO voor staat en gaat’.
1. IJzersterk innovatieklimaat
2. Technologie voor een betere toekomst
3. Sneller & beter van lab naar patiënt
4. Voorkomen is beter dan genezen

Nederland loopt voorop
‘Nederland loopt dankzij de excellente wetenschappelijke 
positie en snelgroeiende biotech sector voorop.’ De life 
sciences is een internationale sector, ook andere landen 
zitten niet stil. Dus we moeten blijven werken aan onze 
internationale concurrentiepositie.  Dat vergt ambitie – ‘we 
willen het Boston van Europa worden’ en een doordacht 
lange termijn beleid. De komst van EMA heeft geeft een extra 
boost. Hierdoor staat Nederland prominenter op de lijstjes van 
bedrijven die in Europa neer willen strijken. Onder de vlag 
van Health~Holland brengen we onze internationaal sterke 
positie voor het voetlicht. 
‘De Nederlandse life sciences-sector zit in de lift: de afgelopen 
tien jaar verdubbelde de sector in omvang. En, zoals we 
vaststelden in onze toekomstvisie Life Sciences 2030, we  
hebben alle ingrediënten in huis om van een Europese top 
vijf positie door te stoten naar de wereldtop. Om de sector 
voor 2030 nogmaals te laten verdubbelen, is een ijzersterk  
innovatieklimaat een absolute voorwaarde.’

IJzersterk innovatieklimaat
De basis is en blijft een ijzersterk innovatieklimaat (programma 
1). ‘In de ideale situatie, hebben bedrijven in iedere fase van 
ontwikkeling volop financieringsmogelijkheden. De beruchte 
Valley of death is overbrugd, waardoor veelbelovende biotech 
bedrijven niet langer stranden of nodeloos lang op zoek zijn 
naar kapitaal. Het aantrekkelijke vestigingsklimaat en het 

HollandBIO
‘We rennen met de koplopers mee’

concurrerende fiscale landschap van Nederland werken als 
een magneet op internationale life sciences-bedrijven en 
toptalent. En dankzij efficiënte technology transfer processen 
loopt de kennisuitwisseling tussen academie en bedrijfsleven 
uitstekend. 
Er is dus werk aan de winkel! Het budget voor innovatiekrediet 
is snel uitgeput. Daarnaast is het van belang om bij financiering 
van de versnippering af te komen. Het moet overzichtelijker, 
transparanter en sneller. HollandBIO zet zich daarvoor in.’
Als ander punt van zorg en aandacht noemt Annemiek 
menskracht. ‘Dat is op alle niveaus een probleem. We moeten 
zorgen voor een grotere bekendheid van de sector en een  
aantrekkelijk carrière pad, zodat iedereen droomt van een 
baan in de life sciences.’

Technologie voor een betere toekomst
Annemiek licht toe hoe belangrijk het is dat bedrijven nieuwe 
technologie kunnen en mogen gebruiken. Nieuwe technologie 
zoals genome-editing opent de weg naar de toekomst. Maar 
dan moet je zo’n techniek wel kunnen en mogen toepassen. 
Wij pleiten ervoor dat de regelgeving innovatie stimuleert en 
niet remt. Het gaat daarbij niet alleen om de regels zelf, maar 
ook om de uitvoering. Voor het verkrijgen van een vergunning 
bijvoorbeeld, zou Nederland de beste van Europa moeten 
zijn. Daarom leggen we bijna dagelijks aan beleidsmakers 

en beslissers uit hoe biotech bijdraagt aan een gezonde en 
duurzame maatschappij. Alle reden voor een stimulerend 
beleid dus! ‘

Sneller & Beter van lab naar patiënt
Gedreven vertelt Annemiek over het programma ‘Sneller 
& beter van lab naar patiënt’: ‘Patiënten krijgen dankzij 
baanbrekende behandelmethoden als immunotherapie en 
gentherapie nieuw levensperspectief. Maar ondanks dat mooie 
resultaat, is er ons inziens volop ruimte voor verbetering in 
de manier waarop we die innovaties bij de patiënt krijgen. 
Het ontwikkeltraject van geneesmiddelen duurt te lang, is 
te risicovol en te kostbaar. Dat staat onze ambitie om elke 
patiënt van een effectieve behandeling te voorzien in de weg. 
Het moet sneller, en het moet beter. HollandBIO is ervan 
overtuigd dat we in moeten zetten op oplossingen waarbij 
gezondheidswinst, innovatie en betaalbaarheid hand in hand 
gaan. Het is complexe materie, daarom hebben we alle 
expertise nodig: van patiëntenorganisaties tot onderzoekers 
en van  de overheid tot  verzekeraars en natuurlijk van onze 
lidbedrijven.  Er is geen quick fix, maar samen kunnen we het 
sneller en beter.’ 

Geneesmiddelen sneller en beter 
van lab naar patient

Voorkomen is beter dan genezen
Het vierde programma legt, zoals de naam al aangeeft, de 
nadruk op preventie. ‘Door biotech innovaties in te zetten om 
ziekten te voorkomen, of in een vroeg stadium te signaleren en 
te behandelen, leven mensen gezonder, langer en productiever. 
Wanneer we nu investeren in preventieve innovaties, plukken 
we daar in de toekomst allemaal de vruchten van.’
‘HollandBIO legt de focus op de bestrijding van infectieziekten 
door vaccins, een item waarbij de rol van de overheid van 
primair belang is. HollandBIO pleit dan ook voor een integrale 
visie op de bestrijding van infectieziekten. De discussie in de 
media over de afnemende vaccinatiegraad laat zien dat de 
sense of urgency groter is dan ooit. 

LID worden van HollandBIO?
Wat krijg je ervoor?
•  Inspraak in HollandBIO’s programma’s, projecten en 

standpunten
•  Toegang tot het netwerk 
•  Korting op lab artikelen  en op events 
•  Speel je organisatie in de kijker 
•  Altijd op de hoogte – dankzij Weekly en Ledenupdates 

Foto: Nils van Hout

Foto: Michel Klooster Photography
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Na de management buy-out door Sovereign Capital in 2016 breidde Xendo, na eerdere 

overnames, binnen een jaar al verder uit met de acquisitie van Sofus uit Zweden. Doel was om 

door verdere overnames de geografische reikwijdte nog groter te maken. Een stap die in één 

keer is gezet nu Xendo in handen is gekomen van het Amerikaanse ProPharma Group. Voor 

André van de Sande het moment om als CEO af te treden. Zijn taak zit erop, want in ruim zeven 

jaar tijd heeft hij samen met zijn team het Nederlandse bedrijf vanuit een bescheiden  positie 

naar grote hoogte getild. 

Het eerste contact met het huidige Amerikaanse moederbedrijf 
had Van de Sande al in begin 2017. ‘Toen bleek  dat we qua 
kwaliteitsniveau en servicelevel duidelijke overeenkomsten 
hadden. Bovendien waren we geografisch sterk complementair. 
Alleen was ProPharma Group toen nog een maatje te groot 
voor ons en we wilden pas gesprekken voeren over de koop 
van ProPharma Group als we vergelijkbare partners waren. 
Die afspraak stond.’ Toen de toenmalige CEO van ProPharma 
Group begin dit jaar opbelde en voorstelde om de rollen om 
te draaien en Xendo over te nemen, hoefde hij daar niet lang 
over na te denken. ‘De uiteindelijke uitkomst is vergelijkbaar. 
Je gaat met elkaar één groot sterk bedrijf vormen.’ Dat Linden 
Capital, de partij die inmiddels eigenaar is van ProPharma 
Group, een prachtig bod uitbracht, trok Sovereign Capital en 
de andere aandeelhouders definitief over de streep. ‘Ik mag 
helaas het overnamebedrag niet noemen.’

Amerika
Dat moment van overname speelde zich af in de zomer van 2018 
en begin volgend jaar zal Xendo verdergaan onder de naam 
ProPharma Group waarbij Leiden het Europese hoofdkantoor 
wordt. Het ideale tijdstip voor de huidige CEO om afscheid te 
nemen van Xendo, want toen van de Sande zeven jaar geleden 
binnenkwam, begon hij met zestig medewerkers en hij laat nu 
een bedrijf achter van 1100 medewerkers. Gezamenlijk hebben 

ProPharma Group en Xendo vestigingen in de VS, UK, Zweden, 
Duitsland, Nederland, Japan en Australië. ‘Dat maakt Xendo in 
één klap onderdeel van een wereldwijd consultancy bedrijf.’  

De reis waar Van de Sande  zeven jaar geleden aan begon, is 
volgens hem geslaagd: ‘Naast de enorme groei in het aantal 
werknemers, de omzet en de winst, hebben we in 2015, 2016 en 
2017 als één van de  snelst groeiende bedrijven in Nederland drie 
FD Gazellen Awards gewonnen en hebben we twee succesvolle 
‘exits’ gerealiseerd.’ Dat de naam Xendo straks niet meer bestaat 
is natuurlijk jammer, maar er komt volgens hem één groot sterk 
bedrijf voor in de plaats en dat is volgens hem goed voor de 
klanten, omdat er nog meer en breder gekwalificeerde mensen 
aan boord zijn. ‘En voor de medewerkers biedt het als voordeel 
dat ze kunnen werken aan nog mooiere en grotere internationale 
projecten en ook de mogelijkheid hebben om in buitenlandse 
vestigingen te werken als men dat wil.’

Medical information
Extra in het aanbod van ProPharma Group Europe is 
Medical Information. Dit wordt aangeboden naast de zes 
al bestaande vakgebieden Pharmacovigilance, Regulatory 
Affairs, Quality Management & Lean Sigma, Qualification 
& Validation, Engineering & Technical Support en Product 
Development. ProPharma Group is op dit gebied zelfs één 

van de allergrootsten  in de wereld. ‘We kunnen nu namens 
klanten vragen beantwoorden van patiënten, artsen en 
apothekers. Een nieuwe service, maar deze ligt heel dicht 
bij farmacovigilantie, wat we al aanboden.’ Nieuw voor 
ProPharma Group is Regulatory Affairs. ‘Dat betekent dat wij 
hen hierbij kunnen ondersteunen als het gaat om de registratie 
van geneesmiddelen in onder meer Europa. Daarnaast gaan 
we kijken of we die service ook in Amerika aan kunnen gaan 
bieden door middel van een mogelijke overname van een 
bedrijf dat daarin gespecialiseerd is. Dan heb je uiteindelijk één 
compleet pakket van services dat we wereldwijd aanbieden.’

Totdat hij het bedrijf in februari gaat verlaten, wil Van de 
Sande de nieuwe General Manager Europe van ProPharma 
Group inwerken en zich tegelijk bezighouden met verdere 
overnames en de integratie van de twee bedrijven. Met een 
gerust hart geeft hij de dagelijkse leiding op 1 november al 
uit handen aan Hans Luijendijk. Hans heeft in diverse senior 
management posities zijn sporen verdiend bij onder meer 
Teva Europe en AstraZeneca Nederland.  Hij zal als General 
Manager Europe leiding gaan geven aan het Europese deel van 
ProPharma Group. 
‘Op dit moment zijn we de twee bedrijven aan het integreren en 
daar trekken we ruim een half jaar voor uit. Daarvoor hebben 
we ongeveer vijftig zogenaamde ‘workstreams’ ingericht 
die corresponderen met vijftig integratieonderwerpen 
waaronder het ERP, het kwaliteitsmanagementsysteem en het 
softwaresysteem voor farmacovigilantie. We brengen alles in 
kaart en kiezen de beste optie. Een traject waarin we enorm 
veel van elkaar leren en de kans hebben om ‘the best of both 
worlds’ te combineren. Op dit moment hebben we al ongeveer 
tien workstreams afgesloten. 
Nieuw voor ProPharma Group is het Young Talent Program 
van Xendo waarbij jonge starters de kans krijgen om zich 
binnen een paar jaar te ontwikkelen tot een professional 
en uiteindelijk een vaste aanstelling kunnen krijgen. ‘Het 
voordeel is dat ze in die tijd bij tot wel vijftien verschillende 
bedrijven aan de slag kunnen gaan namens Xendo en daar 
heel veel van leren. Dat programma wil ProPharma Group nu 
mogelijk breder gaan opzetten.’ 

Wat ook opvalt binnen het voormalige Xendo is dat naast de 
verdeling jong en oud ook de verdeling mannen en vrouwen 
vrijwel gelijk is. Van de Sande stipt aan dat van de zeven 
topposities bovendien drie worden bekleed door een vrouw. 
‘Ik geloof in diversiteit in de breedste zin van het woord. Juist 
de goede combinatie van persoonlijkheden, kennis en ervaring 
maakt een team sterk. 

Kijk voor meer informatie over ProPharma Group op 
www.propharmagroup.com.

Hans Luijendijk is per 1 november 2018 General Manager Europe ProPharma Group.

Xendo wordt ProPharma Group
Van Nederlandse adviseur naar wereldwijd consultancy concern



39

Nieuwe financiering VarmX van € 12,5 miljoen voor 
ontwikkeling gemodificeerd bloedstollingsfactor X voor 
de behandeling van ernstige bloedingen bij patiënten die 
antistollingsmiddelen gebruiken.

VarmX, de Leidse biotechonderneming die zich richt op de 
ontwikkeling van therapieën op het gebied van hemostase 
en trombose, heeft een Serie A-financieringsronde van 
€ 7,5 miljoen afgesloten. De ronde werd geleid door 
aandeelhouder BioGeneration Ventures (BGV), met 
daarnaast medeaandeelhouder InnovationQuarter Capital, de 
economische ontwikkelingsonderneming voor Zuid-Holland. 
Ook investeringfonds Uniiq en de Universiteit Leiden zijn 
aandeelhouders door de conversie van hun starterslening 
in VarmX. De financiering wordt aangevuld door de 
Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl) met een 
innovatiekrediet van € 5,0 miljoen tot een totaal van € 12,5 
miljoen. De Serie A-ronde volgt op de initiële startfinanciering 
in juni 2017 door BGV en Innovation Quarter. Dit is op het 
Dutch Biotech Event bekend gemaakt.

Ontwikkeling van een 3D-matrix voor het kweken van 
volwassen stamcellen voor therapeutische doeleinden.

De identificatie van volwassen stamcellen uit weefsels 
heeft enorme mogelijkheden geopend voor de regeneratieve 
geneeskunde. 
Onlangs is een organoide kweeksysteem ontwikkeld door 
Prof R.P. Coppes van het UMCG dat de expansie van o.a. 
stabiele speekselklierstamcellen mogelijk maakt. Daarbij 
wordt echter gebruik gemaakt van slecht gedefinieerde van 
dieren afkomstige 3D-matrices zoals Matrigel. De dierlijke 
oorsprong en de variatie in verschillende productiebatches 
vormt een barrière voor het klinische gebruik. Daarom is het 
noodzakelijk om een synthetische 3D-matrix te ontwikkelen 

Dr. Axel Mescheder benoemd 
tot CEO van 
Cristal Therapeutics 

Cristal Therapeutics, een 
farmaceutisch bedrijf dat 
nanomedicijnen ontwikkelt 
voor de behandeling van kanker 
en andere aandoeningen, heeft 
Dr. Axel Mescheder benoemd 
tot CEO.
 
Dr. Mescheder was hiervoor CEO van de Groningse 
biotechonderneming Lanthio Pharma, dochteronderneming 
van het Duitse MorphoSys AG. Dr. Mescheder heeft meer dan 
25 jaar ervaring op het gebied van klinische ontwikkeling. 

Over Cristal Therapeutics
Cristal Therapeutics is een farmaceutische onderneming die 
nanomedicijnen ontwikkelt voor de behandeling van kanker 
en andere moeilijk te behandelen ziekten, en met aanzienlijk 
commercieel potentieel. De productkandidaten van het bedrijf 
zijn gebaseerd op het gepatenteerde CriPec® polymeer 
nanotechnologieplatform, dat het ontwikkelen van op maat 
gemaakte nanomedicijnen met superieure therapeutische 
eigenschappen mogelijk maakt. www.cristaltherapeutics.com

met een specifieke micro-omgeving die een optimale, veilige 
en goede productie (GMP) van volwassen stamcellen mogelijk 
maakt.
Noviocell zal haar hydrogel (Noviogel) aanpassen voor de 
groei van organoïden, zoals die van de speekselklier. Hoewel 
Noviogel een synthetische matrix is, biedt het biomechanische 
eigenschappen identiek aan natuurlijke matrices. Omdat ieder 
celtype zijn eigen specifieke 3D-matrix nodig heeft om te 
groeien, zal Noviogel worden verfijnd door koppeling met 
verschillende peptides van matrixeiwitten of groeifactoren. 
Tegelijkertijd zal PolyVation een proces ontwikkelen voor 
een schaalbare GMP productie van de hydrogel. Dit maakt de 
weg vrij voor snelle introductie van weefselspecifieke stamcel 
transplantaties zoals de speekselklier, wanneer de matrix 
succesvol is gebleken.
Het project zal nieuwe GMP geproduceerde 
3D-matrixproducten en verbeterde klinische protocollen 
opleveren voor de groei van volwassen stamcellen (in dit geval 
speekselklier) voor gebruik in regeneratieve therapieën. 

Consortium bestaande uit Prof. R.P. Coppes van het 
Universitair Medisch Centrum Groningen, PolyVation BV en 
Noviocell BV hebben hun 3DCASCO project door ZONMW 
gehonoreerd gekregen.

Foto: Martti Maimets

André van de Sande 
vertrekt bij Xendo 
Op 1 november heeft André van de Sande de 
leiding van het huidige ProPharma Group Europe 
overgedragen aan Hans Luijendijk. De succesvolle 
overname door ProPharma Group is volgens hem een 
goed moment om zich terug te trekken als CEO van 
het voormalige Xendo. ‘Natuurlijk ook omdat er geen 
plaats is voor twee CEO’s binnen één bedrijf, maar 
ook omdat er na ruim zeven jaar Xendo  voor mij weer 
ruimte  is voor een nieuwe uitdagende opdracht’. 

Hij begint daarom per 1 februari 2019 zijn eigen 
consultancybedrijf waarbij hij zich zal focussen 
op interim-management, business coaching en 
toezichthoudende posities. Zijn zeer uitgebreide 
(internationale) ervaring met turnarounds en het 
realiseren van bedrijfsgroei wil hij graag inzetten om 
andere bedrijven verder te helpen.

Er zijn volgens hem veel interessante ontwikkelingen 
in de sector life sciences and health en hij blijft daar 
graag een bijdrage aan leveren. Zo is Van de Sande is 
sinds dit jaar onder meer  lid van de regiegroep voor de 
topsector Lifescience & Health. ‘Ik geloof heel sterk 
in de toekomst van de sector in Nederland. We hebben 
de kennis, kwaliteit en de infrastructuur om ook 
internationaal een nog grotere rol te kunnen spelen. 
De komst van de EMA  zet Nederland internationaal 
nog prominenter op de kaart en levert nieuwe 
mogelijkheden op voor de industrie en de economie. 
Naar de toekomst toe is het belangrijk dat we meer 
bruggen slaan tussen de verschillende silo’s in de zorg 
en gezamenlijk oplossingen bedenken die verdere 
groei mogelijk moeten maken en de toegang voor 
patiënten tot nieuwe behandelingen waarborgt.  
De betaalbaarheid van de zorg is een belangrijk 
aandachtspunt en de biofarmaceutische industrie kan 
daar ook in de toekomst een krachtige bijdrage aan 
leveren.’

André van de Sande vertrekt bij Xendo en start een

eigen consultancybedrijf. 

Nieuwe financiering VarmX

Noviocell

Cristal Therapeutics
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Nederlandse overheid financiert € 2,7M voor ontwikkeling huidkankertest

ROTTERDAM en SAN DIEGO (USA): Rijksdienst voor 
Ondernemend Nederland (RVO), een onderdeel van het 
ministerie van Economische Zaken en Klimaat, kent, middels 
Innovatiekrediet, € 2,7 miljoen toe aan de ontwikkeling van 
een huidkankertest. Deze test kan op basis van genetische 
informatie uit de kankercel uitsluiten of een patiënt risico 
loopt op uitzaaiingen in de lymfeklieren. Melanoom is een 
kwaadaardige huidkanker en verantwoordelijk voor 75%1 van 
alle huidkanker gerelateerde sterfgevallen. Het aantal 
melanoompatiënten stijgt met 3 tot 7%2 per jaar en onder 

kinderen en jongvolwassenen is het aantal patiënten tussen 
1973 en 2015 zelfs met ruim 250%3 toegenomen.  
“Het is een grote erkenning dat de Nederlandse overheid als 
onafhankelijke partij haar vertrouwen uitspreekt in onze 
competenties om deze test succesvol te ontwikkelen en bij de 
arts en patiënt te krijgen,” aldus Dharminder Chahal, CEO 
SkylineDx. SkylineDx, een Rotterdams hightechbedrijf in de 
(kanker)diagnostiek, ontwikkelt de test in samenwerking met 
de onderzoeksgroep van Alexander Meves MD4 van het 
gerenommeerde Mayo Clinic.

Over SkylineDx
SkylineDx is een Rotterdams hightechbedrijf in de (kanker)
diagnostiek met een tweede kantoor en laboratorium in San 
Diego, California, de Verenigde Staten. Het bedrijf gebruikt 
haar expertise en ervaring om veelbelovende ontdekkingen op 
het gebied van gen-informatie in relatie tot een bepaalde ziekte 
uit de academische wereld om te zetten naar diagnostische 
producten die door artsen gebruikt kunnen worden. Zo wordt 
het mogelijk voor artsen om gepersonaliseerde behandeltrajecten 
op te stellen voor patiënten. 

Meer informatie over SkylineDx is te 
vinden op www.skylinedx.com.

InProcess-LSP gevestigd op het Pivot 
Park in Oss, bestaat inmiddels 4 jaar 
en heeft recent het aantal medewerkers 
zien groeien tot een enthousiaste 
groep van zes medewerkers met 
ruime ervaring in de industrie en 
academische wereld.   Onze nieuwe 
collega’s: Michiel Hermes, Scientist en 
tevens Assistent Professor Universiteit 
Utrecht, en Gerben Wynia, Business 
Development.

Wij ondersteunen bedrijven uit o.a. 
de   food – en farmaindustrie met de 
ontwikkeling van productieprocessen 
door het inzetten van analytische 
technieken om de kwaliteit van 
processen te monitoren en te 
controleren en daarmee de robuustheid 
en efficiëntie van processen te 
verbeteren. Tot onze klanten behoren 
zowel kleinere bedrijven in Nederland, 
als multinationals gevestigd in Europa, 
de VS en India. 
De opdrachten lopen uiteen van 
contract research tot en met de volledige 
ontwikkeling en implementatie van 
zogenaamde Process Analytical Tools 
(PAT), zowel aanpassingen aan een 
meetinstrument of ontwikkeling van 
nieuwe instrumenten behoort hierbij 
tot de mogelijkheden. In ons goed 
uitgeruste laboratorium wordt een groot 
deel van deze activiteiten uitgevoerd. 
Als nieuw instrument is door ons 
recent de NanoFlowSizer ontwikkeld 
welke unieke mogelijkheden biedt 
voor het meten van nanodeeltjes in een 
vloeistofstroom. De NanoFlowSizer 
zit in de laatste fase van ontwikkeling 
en wordt begin 2019 bij de eerste 
klant in Nederland geïnstalleerd. 
De officiële marktintroductie van de 
NanoFlowSizer is gepland in Maart 
2019 op de IFPAC in de VS. 

Voor vragen kunt u vanzelfsprekend 
contact met ons opnemen.
Gerben Wynia, Business Development: 
g.wynia@inprocess-lsp.com

InProcess-LSP 
groeit 
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Pivot Park
Meegroeien om de samenleving gezonder te maken

Gisteren ontving de nieuwe directeur van het Pivot Park, Brigitte Drees, 

acht internationale wetenschapsjournalisten. Ook leidde ze een groep 

van vijftig buurtbewoners rond over het terrein waar zij sinds maart 2018 

de scepter zwaait. Een science park dat grotendeels is ontstaan uit een 

erfenis van MSD. Zelfstandig opereren was eerst het belangrijkste doel. En 

dat is gelukt. Nu is het volgens haar tijd om door te groeien. De plannen 

voor de bouw van een nieuw poortgebouw liggen al bij de architect.

Met een achtergrond als apotheker en bedrijfskundige merkt 
Brigitte Drees dat ze alle kennis die ze in haar carrière 
heeft opgedaan nu kan gebruiken. Ze was bij Organon 
verantwoordelijk voor licensing en business development, 
had bij Alliance Healthcare het beheer over verschillende 
apotheken en introduceerde bij Orly Pharma ongeregistreerde 
geneesmiddelen op de markt. Nu staat ze aan de vooravond van 
een grote uitbreiding van het Pivot Park, want bij autonome 
groei verwacht ze dat over twee jaar negentig procent van alle 
ruimtes in de verschillende gebouwen op het park bezet zijn. 
‘Rekening houdend met frictie leegstand zitten we bij een 
percentage van 85% al vol en op dit moment hebben we al een 
‘coverage’ van 75%. Daarom zijn we nu al aan het kijken hoe 
we twee keer zo groot kunnen worden.’

Nieuw poortgebouw
Groot denken is belangrijk in de plannen die Brigitte Drees 
op dit moment voor het Pivot Park maakt. ‘Naast vragen 
als: ‘Wat hebben we?’ en ‘Wat willen de wetenschappers 
die zoeken naar bedrijfsruimtes?’ is het belangrijk nu al 
te kijken hoe het park er stedenbouwkundig uit moet gaan 
zien. We hebben enorm veel ruimte om uit te breiden en als 
we ook het huidige parkeerterrein gaan gebruiken, is een 
ondergrondse parkeerkelder bijvoorbeeld een optie.’ Concrete 
plannen zijn er op dit moment al voor de bouw van een nieuw 
poortgebouw dat direct bij de entree zal herrijzen. Daarna zal 
het huidige RE-gebouw vermoedelijk worden gesloopt, zodat 
de bedrijven die daar nu zetelen naar het nieuwe poortgebouw 
kunnen verhuizen. ‘Uit een eerste inventarisatie is namelijk 

High throughput screening centre
Vanuit de kantine en het kantoor van de directeur van 
het Pivot Park is er uitzicht op het oudste gebouw van 
het Pivot Park. Dit Banting gebouw is in 1939 gebouwd, 
maar hier huisvest de nieuwste techniek in de vorm van 
een high throughput screening centre dat uniek is in Eu-
ropa. Het screening centre neemt deel aan de European 
Lead Factory waarvan de eerste vijf jaar inmiddels zijn 
afgerond en de eerste geneesmiddelen die daaruit zijn 
ontstaan richting kliniek gaan. Het grote voordeel van 
dit project is dat dit voor veel bedrijven kansen biedt 
compounds te laten onderzoeken zonder dat ze daar zelf 
in hoeven te investeren. 

Kijk voor meer informatie op 
www.ppscreeningcentre.com

gebleken dat het RE-gebouw het minst energiezuinig is van 
alle gebouwen op het terrein.’

Een ander belangrijk punt waar de nieuwe directeur aandacht 
aan wil schenken, is de bewegwijzering op en naar het park. 
Zo is er een aparte ingang voor bezoekers die vanaf het station 
komen, maar die ze vaak missen, omdat ze helemaal om het 
park heen worden geleid naar de hoofdingang. ‘Ook op het 
park zijn veel gebouwen niet goed vindbaar. ‘ En dat moet 
beter, vindt Brigitte Drees. 

Brabant
Met Brabant als centrum voor de sector Life Sciences and 
Health verwacht Drees dat een goede vindbaarheid steeds 
belangrijker wordt, omdat de groei in de toekomst alleen maar 
zal toenemen. ‘Nu al is dertig procent van de bedrijven in 
de life sciences in de corridor Den Bosch, Oss en Nijmegen 
gecentreerd. En van die bedrijven bevinden zich enkele grote 
op ons park. Belangrijke voorbeelden zijn ChemConnection 
en BioConnection die zich toeleggen op de productie en kennis 
hebben van het in de markt brengen van middelen. Ook is er 
veel contact met Aspen en MSD, die ook in Oss gevestigd zijn 
om te bekijken of we samen energieneutraal kunnen worden. 
Het gaat erom dat je elkaar versterkt en bereid bent te helpen. 
En dan ben ik erg trots op de bedrijven op het park die altijd 
klaarstaan als er in het kader van nieuw op te starten projecten 
weer een beroep op hen gedaan wordt.’

Ook binnen het park is er veel aandacht voor samenwerking en 
Brigitte Drees noemt de 56 projecten die dit voorjaar liepen. 
‘Zo hebben we begin 2018 zestigduizend euro beschikbaar 
gesteld om de samenwerking tussen bedrijven op het park 
te stimuleren. Voor elke factuur tussen twee bedrijven op het 
park legden wij tweeduizend euro bij.’ Volgens de directeur 
een zeer praktische en efficiënte manier om de onderlinge 
verbondenheid te stimuleren. Voor haar een belangrijke basis 
voor groei. ‘Ik ben een ondernemer en wil de bedrijvigheid 
hier dan ook het liefst vanuit dat oogpunt benaderen. Zo is 
ons belangrijkste doel niet om meters te verhuren, maar om de 
samenleving gezonder te maken. Om geneesmiddelen naar de 
markt te brengen die in een behoefte voorzien.’ 

Adviesraad
Nieuw op het park is ook de adviesraad waarin een aantal 
bedrijven zitten. Zij geven feedback en denken mee met 
het management. Doel voor Brigitte Drees is het klimaat 
op het Pivot Park nog verder te verbeteren. ‘Uit ons laatste 
klanttevredenheidsonderzoek bleek  dat bedrijven het zo 
prettig vinden dat ze hier vanaf dag één kunnen werken. Wij 
hebben hier voor hen een lab dat functioneert, is ingericht en 
ook mensen met ervaring die daarbij kunnen helpen.’ Wat wil 
de nieuwe directeur dan nog meer? Misschien samenwerken 
met andere scienceparken? ‘Dat zou een mooi streven zijn. 
Dat we Nederland neerzetten als City of the Netherlands en 
niet allemaal apart proberen bedrijven van over de grenzen te 
trekken. Kiezen ze eenmaal voor Eindhoven; dan werken we 
samen met het expatcenter in Eindhoven en de gemeente Oss 
om iedereen van over de grens zo snel mogelijk te huisvesten.’
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Op 26 mei 2017 is nieuwe Europese regelgeving van kracht 
geworden. In de Medical Devices Regulation (MDR ) 
gaat het onder andere om regelgeving voor medische 
hulpmiddelen. Sinds de inwerkingtreding geldt er een 
overgangsperiode van drie jaar voordat de volledige 
toepassing van de nieuwe regels in 2020 van kracht wordt. 
Voor bedrijven die medische apparatuur in de EU op de 
markt brengen, is er veel te doen in die relatief korte tijd. 
Het is van cruciaal belang dat zij hiermee zo snel mogelijk 
beginnen. Vroegtijdige voorbereiding is de sleutel. Deze 
ontwikkelingen overziende zijn er verschillende opties 
waarmee MedTech-bedrijven of hun toezichthouders het 
tekort aan RA-specialisten in een schaarse arbeidsmarkt 
kunnen aanvullen.

Voor de hand liggend is het zelf opleiden van medewerkers. 
Er zijn diverse aanbieders van cursussen die daarbij helpen. 
Denk aan RAPS (www.raps.org) of Mikrocentrum (www.
mikrocentrum.nl). Zij bieden technisch-inhoudelijk goede 
opleidingsmodules voor een acceptabele prijs. Maar er zijn 
ook tekortkomingen. Een verzameling cursussen vormt nog 
geen opleiding. Daarvoor is een curriculum nodig, waarvan 
ook soft skill training, communicatie, intervisie, supervisie, 
coaching en praktijkleren deel uitmaken. Bovendien: aan welk 
profiel moeten bestaande of nieuwe medewerkers voldoen om 
hiervoor in aanmerking te komen? En als je ze zelf niet hebt, 
waar vind je ze dan?

Een tweede optie is het inhuren van consultants. Er zijn 
diverse bureau’s gespecialiseerd in MDR, zoals Emergo 
(www.emergogroup.com) of MDR Competence (www.
mdr-competence.com) . Kennis is onmiddellijk beschikbaar 
waardoor productintroducties geen gevaar lopen op vertraging. 
Maar de nadelen laten zich raden: de eigen organisatie bouwt 
geen kennis op. Bovendien bieden consultants vaak brede en 
generieke kennis, zonder specifieke kennis van producten in 
jouw bedrijf. En uiteraard: het is een kostbare oplossing die 
niet duurzaam te noemen is. 

En natuurlijk kun je inzetten op werving en selectie. Er 
zijn search bureau’s die hierop zijn gespecialiseerd zoals 
Lens, Executive Search of Sire Life Sciences. Hier geldt: 
als de arbeidsvoorwaarden aantrekkelijk zijn maak je kans 
dat schaarse experts overstappen. Grote ondernemingen 
vertrouwen vaak op hun marktmacht door aantrekkelijke 
carrièreperspectieven en ontwikkelmogelijkheden. En 
misschien hebben zij gelijk. Middelgrote en kleine bedrijven 
hebben een extra uitdaging om aantrekkelijk genoeg te zijn. 
Hoe investeren zij in de ontwikkeling van hun specialisten? En 
hoe krijgen zij toegang tot de juiste kandidaten?

Door de druk op de arbeidsmarkt ontstaan er ook alternatieven 
die de voorgaande opties combineren tot een nieuwe formule. 
RA People (www.RAPeople.eu) is zo’n voorbeeld. Zij 
combineert ervaring op het gebied van Werving en Selectie, 
Leren, Ontwikkelen en Detacheren tot een integrale training-
on-the-job oplossing. Hoogopgeleide professionals worden 
voor een jaar gedetacheerd als trainees bij regulatory affairs 
teams en ontvangen gedurende diezelfde periode een 
specialistische MDR-opleiding die speciaal voor dat doel 
is ontwikkeld. Een flexibele detacheringsovereenkomst 
voorkomt dat een ‘mismatch’ al teveel risico oplevert.

Welke formule passend is, bepaalt de klant natuurlijk zelf. 
Maar de hoogspanning op deze arbeidsmarkt vraagt om 
nieuwe formules die niet klakkeloos voortbouwen op de 
traditionele paden. Het is aan de sector om die nieuwe formules 
draagvlak en massa te geven zodat ze kunnen uitgroeien tot 
een volwaardige oplossing in de markt.

Carl Lens
Director RA People BV

Powering up your regulatory teamAGILeBiotics doorbraak in de 
ontwikkeling van antibiotica 
tegen restistente bacterien

Carduso Capital investeert in de Groningse onderneming 
AGILeBiotics B.V. die met haar platform technologie 
nieuwe antibiotica ontwikkeld voor de zeer snel groeiende 
markt van ziekenhuis behandelde multi drug resistente 
bacteriën.  De basis van de onderneming vormt een 
wereldwijd gepatenteerd platform om verschillende 
antibiotica te synthetiseren, die is ontwikkeld in de RUG. 
Met deze technologie kunnen verschillende kandidaten 
gegenereerd worden, die uiteindelijk tot nieuwe 
antibiotica moet leiden voor gebruik tegen resistente 
bacteriën in met name patiënten in ziekenhuizen.

AGILeBiotics ontwikkelt nieuwe antibiotica via een spe-
cifiek platform, OxaSelect geheten,  en combineert dit met 
verschillende synthese stappen om het juiste molecuul te 
maken.  AGILeBiotics is een vroege fase geneesmiddel ont-
wikkelingsbedrijf dat zich concentreert op de identificatie van 
nieuwe kandidaten van antibiotica voor klinische studie tra-
jecten. Het lange termijn doel van het bedrijf is om het kan-
didaat geneesmiddel na Phase II studies uit te licenseren aan 
de farmaceutische industrie. Het platform kan ook dienen om 
snel modificaties aan te brengen aan bestaande antibiotica om 
zodoende snelle alternatieven te bieden bij antibacteriële re-
sistentie 

“Met de investering in AGILeBiotics, in deze fase samen met 
andere UMCG/RUG gerelateerde investerings-initiatieven, 
wordt een baanbrekende technologie vanuit de RUG gebruikt 
om nieuwe antibiotica te ontwikkelen tegen bacteriën die re-
sistent zijn tegen de huidige gebruikte antibiotica” aldus Koos 
Koops namens het investeringsfonds. CEO Andreas Bastian 
is zeer verheugd met de Carduso participatie en de mogelijk-
heid om een lange termijn investeringspartner aan boord te 
hebben. AGILeBiotics wil een aantal kandidaten ontwikkelen 
tot en met de klinische fases in patiënten en dat zal zeker een 
aantal jaren duren . “Dankzij de hulp van Carduso Capital kan 
deze veelbelovende technologie nu de versnelling krijgen die 
ze verdient”. 

Voor meer informatie, zie www.AGILeBiotics.com

http://www.AGILeBiotics.com
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Het succesverhaal van RUCONEST® 

en daarmee van Pharming gaat 

maar door. Niet alleen bij Hereditair 

Angio-oedeem (HAE), maar nu ook bij 

andere indicaties. Zo werden recent de 

positieve studieresultaten bekend met 

RUCONEST® in contrast geïnduceerde 

nefropathie (nierschade door gebruik van 

contrastvloeistof). En: er is goedkeuring 

aangevraagd in Nederland en Australië 

voor een studie met RUCONEST® in pre-

eclampsie (zwangerschapsvergiftiging). 

Gezien de geweldige resultaten met deze 

recombinante C1-esterase-remmer; rhC1-

INH lijkt het niet meer dan logisch dat de 

financiële cijfers over de eerste negen 

maanden ook spectaculair zijn gestegen. 

De sympathieke Sijmen de Vries, CEO sinds 

2008, vertelt.

Sijmen de Vries, CEO Pharming Group Succesverhaal RUCONEST®: 
positieve studieresultaten openen weg naar nieuwe indicaties

Grote nieuwe indicatie 
voor RUCONEST®
‘Allereerst zijn we trots op de positieve resultaten van de fase 
II studie met RUCONEST® bij nefropathie (nierfalen) als 
gevolg van onderzoeken met contrastvloeistof. In de studie, 
onder leiding van Dr. Michael Osthoff van het Universitair 
Ziekenhuis in Basel waarin 75 patiënten deelnamen, toonde 
RUCONEST® een statistisch significant effect (p = 0,038) 
bij het beperken van de stijging van neutrofiel gelatinase-
geassocieerd lipocaline (NGAL),  het primaire eindpunt voor 
de studie. NGAL is een vroege marker voor acuut nierletsel bij 
patiënten met gediagnosticeerde nierfunctiestoornissen die in 
dit onderzoek, onderzoekingen en ingrepen, zoals onder andere 
Percutane Cornoraire Interventies (PCI; plaatsing van stents)   
ondergaan met standaard contrastmiddelen.’  De algehele 
beoordeling van het onderzoek toonde een trend dat patiënten 
die meer invasieve ingrepen en procedures ondergingen en een 
hoger volume aan contrastmiddel nodig hadden, ook een groter 
voordeel van de RUCONEST®-behandeling vertoonden. Waar 
we ook blij mee zijn is dat het effect vooral zeer uitgesproken 
was in de relatief grote sub- groep patienten (34) die PCI 
ondergingen; dit geeft ons een sterk aanknopingspunt voor 

het defineren van de volgende klinische trial. Opmerkelijk 
was ook het uitstekend veiligheidsprofiel vergelijkbaar met de 
placebogroep – nog opmerkelijker met betrekking tot de hoog-
risico patiëntengroep die in het onderzoek was opgenomen. De 
resultaten ondersteunen aanvullend klinisch onderzoek voor het 
gebruik van rhC1INH in een nieuwe indicatie waarvoor een 
aanzienlijke onvervulde medische behoefte bestaat. ‘
Het bereiken van zo’n significant verschil bij een klein aantal 
patiënten in dit verkennende onderzoek geeft een verrassend 
duidelijk positief signaal voor wat een grote nieuwe indicatie 
voor RUCONEST® zou kunnen worden. Daarnaast heeft 
Pharming goedkeuring aangevraagd in Nederland en in 
Australië om te mogen starten met de eerste klinische studie van 
RUCONEST® in behandeling en preventie van pre-eclampsie 
(zwangerschapsvergiftiging).

Flinke groei  financiëleresultaten
Het werd al eerder gesteld: het lijkt niet meer dan logisch 
met zo’n succesverhaal als RUCONEST®  in handen, dat de 
financiële resultaten  weer een flinke groei vertonen. Over de 
eerste negen maanden van dit jaar steeg de productomzet met 
74% tot € 97,7 miljoen, het operationele bedrijfsresultaat met 
144% tot € 31,0 miljoen (t.o.v. dezelfde periode vorig jaar). 
Tevens werd er voor het derde achtereenvolgende kwartaal een 
nettowinst geboekt (€5.3 miljoen) die de totale nettowinst voor 
de eerste negen maanden naar  €11,7 miljoen bracht, waar vorig 
jaar over dezelfde periode, vanwege financieringslasten nog een 
verlies van €37.7 miljoen genomen moest worden.  Dit mede 
dankzij een toenemend aantal patiënten dat RUCONEST® 
gebruikt in de VS en in Europa. Vooral in de VS is sprake 
van een verbeterde verkoop.. Deze winststijgingen konden 
worden gerealiseerd ondanks een aanzienlijke toename van de 
bedrijfskosten, voornamelijk met betrekking tot verbeteringen 
in de productiecapaciteit en ontwikkelingskosten voor de 
nieuwe indicaties en formuleringen van RUCONEST®.
Sijmen de Vries: ‘Ik ben verheugd deze uitstekende resultaten 
te kunnen melden juist in een periode van intense concurrentie. 
Onze omzet- en winstprestaties versterken het succes van onze 
in-market-strategie voor RUCONEST®. De bemoedigende 
groei voor RUCONEST®, ondanks die concurrentie, geeft 
ons ook vertrouwen in onze aanpak die ervoor moet zorgen 
dat alle patiënten zo min mogelijk onzekerheid, ongemak 

Het paradepaardje van Pharming, sinds 1998 beursgenoteerd biotechbedrijf, is RUCONEST®.  Het wordt toegepast in de 
behandeling van HAE (Hereditair Angio-oedeem) een zeldzame aandoening die wordt veroorzaakt door een deficiëntie van 
het plasma-eiwit C1-esteraseremmer. Als gevolg van deze deficiëntie kunnen levensgevaarlijke, aanvalsgewijze zwellingen 
van weke delen optreden.  In 2010 kreeg het bedrijf toestemming om het middel, dat uit konijnenmelk wordt gewonnen, 
in Europa op de markt te brengen en vier jaar later volgde ook goedkeuring in de Verenigde Staten waar het momenteel 
het meest wordt voorgeschreven. Vorig jaar werden de positieve data bekend van een klinische studie van  RUCONEST® 
bij kinderen. Opmerkelijk is dat de behandeling met RUCONEST® nauwelijks bijwerkingen heeft. Daarnaast: hoewel 
goedgekeurd voor acute behandeling van aanvallen, werkt het middel tot tenminste drie dagen na behandeling ook in 93% 
van de gevallen beschermend tegen nieuwe aanvallen.  

en verstoring in hun toestand hebben. Naast de studies 
en positieve studieresultaten van de afgelopen maanden, 
kijken we uit naar de gegevens van de vergelijkende door 
onderzoekers geïnitieerde studie in HAE aan het einde van 
het jaar en naar het indienen van nieuwe aanvragen voor de 
ontwikkeling van andere toepassingen van RUCONEST® in 
de nabije toekomst.”

Voor meer informatie: www.pharming.com

Fotografie: Rob Overmere
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VUB – VIB in Brussel heeft gloednieuwe CRYO-
Elektronenmicroscoop.

Met de installatie van de nieuwe Cryo-TEM (JEM-Z300FSC) 
deze maand september 2018 op de campus van VUB (Vrije 
Universiteit Brussel) wordt een stap voorwaarts gezet in het 
onderzoek naar de structuur van eiwitmoleculen. Cryo-TEM 
onderzoek en kennis van eiwitstructuren wordt met de dag 
belangrijker in de farmacie. Doelgericht onderzoek naar de 
ontwikkeling van nieuwe geneesmiddelen vergt een degelijke 
kennis van de eiwitten in celwanden en organellen.
Door deze eiwitten in hun “natieve” vorm te bestuderen, 
kunnen de juiste farmaca worden ontwikkeld en kan de werking 
begrepen worden.  Zo werd onlangs het werkingsmechanisme 
van diazepam ontdekt en ook de interactie met eiwitreceptoren. 
Zo zijn er verschillende onderzoeken bekend die dankzij de 
verdere ontwikkeling van de Cryo-TEM vraagstukken sneller 
kunnen en zullen oplossen.
Met de ontwikkeling van deze CRYO-TEM instrument-
lijn, waarvan de JEM-Z300FSC de top is, speelt JEOL 
in op de stijgende vraag van de vele onderzoekers om dit 
kennisonderzoek mogelijk te maken.  
De resultaten van de Cryo-TEM staan niet op zichzelf. 
Complementair onderzoek met hoge resolutie NMR 
technieken maken het beeld volledig. Ook in deze technologie 
heeft JEOL een vooraanstaande rol. Ontwikkeling van de ECZ 
lijn (van 400 MHz tot 900 MHz) in liquids en solids geven 
de onderzoekers de mogelijkheid om de eiwitten chemisch te 
onderzoeken. 
Met de kennis van de chemische structuur kunnen nu 
voorstellen worden gedaan om te matchen met de beelden uit 
de Cryo-TEM. Hierdoor zal dan de driedimensionale structuur 
worden verkregen, die dan opnieuw de mogelijkheid geeft om 
te begrijpen hoe de verschillende interacties tussen eiwitten, 
receptoren en farmaca zich afspelen.  

Verdere vragen graag aan sales@jeolbenelux.com
www.jeolbenelux.com

 

 

 

 

De software-oplossing LabX® van METTLER TOLEDO 
is een uitkomst voor laboratoria, dankzij automatische 
gegevensuitwisseling, hoge procesveiligheid en 
uitgebreide SOP-gebruikersinstructies. Met LabX kan 
een verscheidenheid aan instrumenten naadloos worden 
geïntegreerd in één platform met meerdere parameters. Zo 
kan de efficiëntie geoptimaliseerd worden en naleving van de 
regelgeving behaald worden zonder concessies te doen aan de 
functionaliteit:

- Eén software voor meerdere instrumenten 
- Volledige stap-voor-stap gebruikersbegeleiding 
- Integratie in de lab omgeving 
- Communicatie met alle lab systemen

Bent u benieuwd naar wat LabX voor uw lab kan betekenen? 
Lees dan verder op www.mt.com/labx en krijg toegang tot 
gratis brochures, datasheets, white papers en meer.

EXPERTS IN EARLY CLINICAL DEVELOPMENT 

Biotech is booming. The number of start-up companies 
in life-sciences grows and there is an increasing need for 
translational experts who can move the promising new 
drugs from the laboratory into humans and accelerate 
the path to Proof-of-Concept. This is precisely the focus of 
CURARE, an innovative consultancy company specialized 
in the early clinical development of pharmaceuticals, 
medical devices and nutraceuticals. 

Edwin Spaans, one of the three partners of CURARE, 
comments, ‘CURARE has a track record in finding 
the optimal development path to Proof-of Concept and 
improving the probability of success of a compound. Along 
that process, we successfully dealt with various budget and 
time-constraints.’ Tonke van Bragt adds ‘In this early phase, 
also  interaction with regulatory authorities starts which is 
crucial for successful drug development. In particular for 
orphan drugs, the development pathway is not set in stone and 
innovative study designs and endpoints can be attractive.’ In 
addition, CURARE feels a corporate social responsibility to 
inspire the next generation for a career in drug development 
and so contribute to a sustainable life science industry in the 
Netherlands, says Ellen Hulskotte. To that end, CURARE 
lectures Drug Development at Utrecht University and provides 
drug development courses. www.curareconsulting.com

From left to right the three partners of Curare Consulting Edwin 

Spaans, Tonke van Bragt and Ellen Hulskotte.

JEOL LabX Curare

Aquilo is een contract research organisatie gericht op 
het testen van effectiviteit van nieuwe geneesmiddelen 
van longziekten. Longziekten, waaronder astma en 
COPD, behoren tot de meest voorkomende chronische 
aandoeningen en met name COPD kent een hoge 
mortaliteit. Er is dringend behoefte aan nieuwe 
geneesmiddelen voor ernstige vormen van astma, voor 
COPD en voor longfibrose. Aquilo helpt farmaceutische 
bedrijven bij het evalueren van nieuwe geneesmiddelen 
voor deze indicaties. 

Onze focus ligt op het uitvoeren van pre-klinische 
effectiviteitsstudies en studies gericht op het 
werkingsmechanisme van geneesmiddelen. Hiervoor hebben 
we een uitgebreid portfolio van goed gevalideerde modellen, 
waaronder 2D en 3D in vitro modellen en ex vivo modellen, 
alsmede in vivo modellen. Onze cavia modellen zijn uniek en 
hebben een betere translationele waarde ten opzichte van veel 
gebruikte muis modellen. Daarnaast werken we continu aan 
het implementeren van nieuwe modellen. Onze grote kennis 
op het gebied van longziekten maakt ons een geschikte partner 
voor deze studies. 

Aquilo is in 2015 opgericht als een spin-off van de 
Rijksuniversiteit Groningen. Er is een nauwe samenwerking 
met de universiteit, alsmede met longartsen uit het UMCG. 
Daarnaast werkt Aquilo samen met andere SMEs uit de 
regio waarmee het verbonden is door middel van de Life 
Cooperative (www.healthyageingbusinesscooperative.nl).

Meer informatie is te vinden op de website van Aquilo: 
www.aquilo.nl

Loes Kistemaker
CEO Aquilo

Aquilo

mailto:sales@jeolbenelux.com
http://www.mt.com/labx
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Snelle start Sanquinnovate 
bewijst behoefte

Veelbelovende onderzoeksideeën doorzetten naar concrete product- of dienstontwikkeling: 

dat is de missie van Sanquinnovate, sinds eind 2017 als BV toegevoegd aan het uitgebreide 

activiteiten pakket van Sanquin. Directeur Roel Melsert, sinds 16 jaar werkzaam binnen Sanquin, 

vertelt over de pipeline van nieuwe producten en diensten.

De naam Sanquin doet bij de meesten wel dat belletje 
rinkelen, vanwege de bloedbank en daarmee de zorg voor 
de bloedvoorziening in Nederland.  Maar de activiteiten 
van Sanquin zijn veel omvattender. Naast het afnemen, 
verwerken en uitgeven van bloedproducten, produceert 
Sanquin geneesmiddelen uit plasma, maakt bloedgroep- en 
immuunreagentia, verricht diagnostisch onderzoek voor 
ziekenhuizen en bedrijven, doet wetenschappelijk onderzoek 
en verzorgt onderwijs, opleidingen en nascholing. Die 
combinatie van activiteiten is uniek en de bundeling van 
expertises die hiermee gepaard gaan zie je nergens anders.

Sanquinnovate
Deze unieke organisatie  is sinds eind vorig jaar uitgebreid 
met een nieuwe BV: Sanquin Innovatie BV, met handelsnaam 
Sanquinnovate. Roel Melsert die de afgelopen jaren zijn 
sporen verdiende binnen Sanquin is directeur van het kleine, 
hechte team specialisten dat zich geheel toelegt op een gebied 
dat tot nu toe te weinig aan de orde kwam binnen Sanquin: 
het doorzetten  van  veelbelovende onderzoeksideeën naar 
concrete product- of dienstontwikkeling. ‘De huidige 
divisies zijn vooral gefocust op de bestaande producten die 
ze al hebben, maar minder op innovaties‘, stelt Roel Melsert. 
‘Goede ideeën zijn er genoeg binnen Sanquin, maar in het 
verleden kregen deze vaak niet de aandacht die ze verdienden 
doordat andere, reguliere  activiteiten prioriteit hadden. Met 
Sanquinnovate richten we ons nu fulltime  op innovaties die 
te maken hebben met bloedgerelateerde ziekten. We fungeren 
daarbij als broedplaats voor ideeën voor nieuwe producten 
en diensten. Zo krijgen veelbelovende ideeën  de aandacht 
die ze verdienen en worden ze divisieoverstijgend opgepakt 
en als business case verder ontwikkeld. Het kan zijn dat 
we de innovatie in een later stadium overdragen aan onze 
therapeutische  of diagnostische divisies, en als daar geen 
strategische fit is zullen we het product  extern verder laten 
ontwikkelen. Het doel  is altijd om een oplossing te vinden 
voor een medische behoefte waar de patiënt baat bij heeft.’

SanSepsis
Dat er daadwerkelijk behoefte is aan de verdere ontwikkeling 
van innovaties bewijst wel de relatief snelle start van 
Sanquinnovatie in deze toch wat stroperige markt. Al enkele 

maanden na de oprichting van de nieuwe BV werd SanSepsis 
opgericht, een samenwerkingsverband tussen Sanquinnovate 
en ‘Healthtech Venture Builder’ NLC gericht op de verdere 
ontwikkeling van sepsistechnologie. Melsert: ‘Sanquin 
heeft een innovatieve technologie bedacht om bacteriën die 
gebonden zijn aan rode cellen in het bloed met een filter te 
verwijderen. Dit kan van groot belang zijn bij de behandeling 
van patiënten met sepsis (bloedvergiftiging). In Nederland 
overlijden jaarlijks ongeveer 3.500 patiënten door sepsis en 
wereldwijd is het een enorm groot medisch probleem. We 
bereiden samen met het AMC een eerste klinische studie voor 
om de technologie te testen op patiënten met sepsis.’

Xenikos
Een andere mijlpaal binnen Sanquinnovate ligt in de volgende 
fase van de reeds langdurige samenwerking met Xenikos ‘Deze 
spin-off van het Radboudumc ontwikkelt een medicijn voor 
leukemiepatiënten met de graft-versus-host ziekte: ernstige, 
meestal dodelijke bijwerkingen na een stamceltransplantatie 
waarvoor tot nu toe geen adequate behandeling bestaat. De 
ontwikkeling van het geneesmiddel is in een stroomversnelling 
terechtgekomen doordat de FDA de weg heeft geopend voor 
relatief snelle goedkeuring.  Xenikos is al sinds jaren een 
strategische partner van Sanquin en Sanquinnovate is één van 
de aandeelhouders van Xenikos. Sinds kort zijn twee grote 
Amerikaanse aandeelhouders bij Xenikos betrokken.’

Innovatiefonds Noord-Holland
Een andere activiteit die Roel Melsert in dit kader wil noemen, 
is de oprichting van het Innovatiefonds Noord-Holland. ‘Dat 
innovatie binnen Sanquin goed op de kaart staat, blijkt ook aan de 
deelname van Sanquin aan het Innovatiefonds Noord-Holland. 
Dit fonds is opgericht door de provincie Noord-Holland, 
de UvA-AMC-HvA Ventures Holding, en Sanquinnovate. 
Ondernemers van start ups en MKB bedrijven kunnen voor 
de zgn. proof-of-concept fase van de ontwikkeling van een 
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duurzaam en innovatief product of proces een lening krijgen. 
In totaal is er € 21 miljoen beschikbaar.” Door te investeren 
in dit fonds lossen we een bestaand financieringsprobleem op 
voor startende ondernemingen. Vanuit Sanquin en de andere 
kennisinstellingen creëren we een betere aansluiting op 
vervolgfinanciering en stimuleren we de samenwerking tussen 
deze startups en het bedrijfsleven.”
En zo weet Sanquinnovate als de innovatie arm van Sanquin 
binnen een klein jaar al een veelbelovende pipeline van nieuwe 
producten en diensten neer te zetten. Niet alleen op gebied van 
therapeutische producten, maar ook diagnostische testen waar 
patiënten baat bij zullen hebben.

Eerder dit jaar opende Catalyze kantoren in Denemarken 
en Zwitserland en is hiermee een  internationaal bedrijf 
geworden met het hoofdkantoor in Amsterdam. Recentelijk  
heeft Catalyze de FD Gazellen award ontvangen voor één 
van de snelst groeiende bedrijven van Nederland. 

‘’We zijn erg trots op het winnen van deze prijs. Het is een 
geweldige erkenning voor onze reis tot nu toe. Al onze 
medewerkers werken iedere dag erg hard om onze droom te 
realiseren. Tegelijkertijd hebben we nog vele toekomstplannen, 
en is dit nog maar het begin.’’ – Theodoor Rutgers, oprichter 
en directeur. 

Catalyze is de marktleider in het ophalen van non-dilutive 
financiering voor bedrijven en onderzoekers in de Life 
Sciences sector. Sinds de oprichting in 2014 heeft Catalyze 
meer dan € 500 miljoen opgehaald aan subsidies voor haar 
klanten. Daarnaast heeft het bedrijf 65 werknemers, 5 locaties 
en hebben ze de afgelopen 3 jaar een groei gemaakt van meer 
dan 20% per jaar, een indrukwekkende prestatie gezien de 
sector. 
‘’ We zijn niet alleen gespecialiseerd in financieringen, we 
bieden ook een breed assortiment aan strategische consulting 
services om klanten te ondersteunen. Zowel ons service 
aanbod als ons klanten portfolio blijven continue uitbreiden. 
Het maakt niet uit hoe je Catalyze identificeert: we zijn uniek 
en onderscheidend.’’ – Commercieel directeur Quirein te 
Roller spreekt over Catalyze, dat internationaal actief is in 
meer dan 30 landen. 

Het innovatief en ambitieus consulting bedrijf is een specialist 
in het verkrijgen van financiering en heeft veel ervaring in 
verschillende subsidies, zoals Horizon2020, NIH, Eurostars 
en ERC, overheid gegarandeerde leningen en WBSO.

Als u meer wilt weten hoe Catalyze uw bedrijf kan helpen, 
bezoek dan www.catalyze.nl

Catalyze wint 
FD Fazellen award

Voor meer informatie over Sanquinnovate’s pijplijn, 
samenwerkingsmogelijkheden en partnering, neem 
s.v.p. contact op met het business development team: 
partnering@sanquin.nl
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Dat de nu 91-jarige Jim Waters ooit in de garage achter zijn 
huis een apparaat ontwikkelde om polymeren mee te meten, 
maakt hem tot een grondlegger van een bedrijf dat wereldwijd 
veel heeft veranderd. In die tijd was hij niet de enige die begon 
met polymerenchromatografie, maar hij bleef wel als één van 
de weinige over. Van der Borg: ‘Zijn attitude ten opzichte 
van vernieuwing bestaat nu nog steeds binnen het bedrijf. Hij 
ontwikkelde altijd vanuit het idee dat hij iets bijzonders wilde 
doen. Daarbij luisteren we niet alleen naar de klant, maar 
kijken we ook naar wat er in de toekomst nodig kan zijn. Daar 
hebben gebruikers vaak geen weet van. Kijk maar naar Apple. 
Zo leveren we op dit moment al analytische instrumenten voor 
het volledige traject van gentherapie.’

Small molecules
Twee weken geleden was hij in Milford, het hoofdkantoor van 
Waters in Amerika. De plaats waar ook een groot deel van de 
productie plaats vindt. Bijzonder vond hij dat alle mensen die 
Waters hebben opgebouwd in die zestig jaar daar aanwezig 
waren. ‘Hun toegewijdheid aan het bedrijf is bijzonder. Ik heb 
ooit eens een staatje gezien van het aantal dienstjaren van de 
werknemers en heel veel mensen werken echt al heel lang bij 
Waters. Als je een rondleiding krijgt in de fabriek vertellen 
productiemedewerkers bijvoorbeeld vol trots dat ze al twee 
maanden geen foute klep hebben teruggekregen.’

Niet alleen het welzijn van het personeel, maar ook dat van 
de klant is belangrijk voor Waters. Binnen de hele organisatie 
ligt er veel nadruk op support en ondersteuning. Dat is ook 
zichtbaar in Nederland waar van de zestig werknemers er 
slechts vier verantwoordelijk zijn voor de verkoop. ‘Zo 
gaat er voordat we een apparaat gaan installeren altijd eerst 
iemand kijken of onder andere de afzuiging in orde is, de 
tafel groot genoeg en er stopcontacten zitten. Dat is vooral 
belangrijk voor klanten die voor de eerste keer een apparaat 
bij ons kopen. Ook nemen we bedrijven die bijvoorbeeld met 
small molecules bezig zijn aan de hand door ze te helpen en 
te begeleiden de juiste stappen te maken. Er zijn mensen die 
beweren dat onze apparaten niet de goedkoopste zijn, maar 
dat komt puur en alleen door de zeer uitgebreide organisatie 
die erachter zit.’

Eindeloos testen
Dat Waters veel tijd steekt in het traject voor de introductie 
van een nieuw apparaat blijkt ook uit het feit dat elk nieuw 
onderdeel eindeloos wordt getest. ‘Zo werken we niet met 
modules die onderling te combineren zijn, omdat onze 
apparatuur in een bepaalde combinatie volledig op elkaar 
is afgestemd. Ter vergelijking: Als je een race-auto koopt 
en daar banden op legt die maximaal 160 kilometer per uur 
kunnen verdragen, heb je een probleem. Zo werken wij met 
gestandaardiseerde en geoptimaliseerde klasses waaronder de 
H-, de I- en de M-klasse en is de veelal goedkopere apparatuur 
in de Micro-klasse bijvoorbeeld volledig afgesteld op het 
werken met kleine volumes. Onze filosofie is dus niet dat 

klanten uit alle opties kunnen kiezen, zodat het binnen het 
budget past, maar dat ze bij een pomp voor een klein volume 
ook ‘tubing’ en een injector voor een klein volume moeten 
hebben. Dit allemaal in lijn met de filosofie dat iets goed moet 
zijn en de klant er iets aan moet hebben.’ 

Om te zorgen dat de patiënt 
beter wordt en blijft

Ook richting biotech is zichtbaar dat technologie voorop staat. 
Van der Borg: ‘Waar vroeger tachtig procent binnen farma 
werkte met small molecules, zie je nu dat bijna alle bedrijven 
richting het werken met grotere moleculen gaan, omdat die 
veel specifieker op een ziekte kunnen ingrijpen. De droom van 
de meest bedrijven is om uiteindelijk uit te komen op personal 
medicine. In dat traject zijn stappen als synthese, opzuivering 
en kwaliteitscontrole onmisbaar. Waters weet waar een klant 
mee bezig is en levert daarvoor kolommaterialen en software. 
De paradox daarbij is dat het proces steeds complexer 
wordt, terwijl wij proberen met oplossingen te komen die de 
complexiteit versimpelen. Zo is het met onze software Unify 
heel eenvoudig een impurity in de workflow op te zoeken. De 
winst ligt immers in het slim omgaan met dit proces, zodat de 
kosten voor het verkrijgen van de juiste data van een slordige 
150.000 euro per patiënt terug te brengen zijn naar onder de 
50.000. Waarom we dit op deze manier doen? Ja, natuurlijk 
weer om te zorgen dat de patiënt beter wordt en blijft.’ 

Veilig
Met de kernwoorden veilig en effectief wil Waters 
instrumenten in de markt brengen die veilig doen wat ze horen 
te doen. ‘Grofweg gezet kunnen we alles dat oplosbaar is in 
welke vloeistof dan ook meten. We hebben ons enorme aanbod 
in instrumenten inmiddels verdeeld in food en environment, 
clinical, farma en chemical materials. Vooral omdat klanten op 
verschillende manieren naar analytische instrumenten kijken. 
Wat dat betreft denken we echt vanuit de klant en helpen we 
ze ook vooruit te kijken. Net als bij het kopen van een auto, 
moet je weten of je over vijf jaar bijvoorbeeld het gezin gaat 
uitbreiden. Dan is het niet handig een tweezitter of een auto 
zonder kofferbak te kopen.’ 

Van den Borg besluit met zeggen dat het een continue strijd is 
om een balans te vinden tussen het steeds nauwkeuriger meten 
van de massa met hogere resolutie massaspectometrie en het 
verkrijgen van de juiste data uit de groeiende informatiestroom 
die daardoor ontstaat. ‘Je moet de steeds grotere stroom aan 
informatie wel kunnen verwerken. Lever je een oplossing 
voor de workflow die is afgestemd op de hardware dan heb je 
een totaaloplossing en dat is wat wij willen bieden. Maar de 
ontwikkelingen stoppen niet en het leukste aan biotech is dat 
er dat er toch iedere keer iets nieuws komt.’   

Wie en wat is Waters?
Simpelweg houdt Waters zich volgens de Strategic Marketing specialist voor centraal Europa, Noud van der Borg, al zestig jaar bezig met onder andere het ontwikkelen van hardware 
op het gebied van vloeistofchromatografie en massaspectometrie. ‘Parallel daaraan doen we veel met CO2 waaronder ook weer chromotografie en extractie van bijvoorbeeld cannabis. 
Verder hebben we een hele grote groep software die aansluit op de verwerking van data die we meten met onze apparaten en Waters is in Europa op dit gebied de grootste aanbieder. Tot 
slot hebben we ook nog onze consumablesgroep, met name de kolommen voor de chromotografie. Ondanks dat dit de verschillende groepen zijn, proberen we natuurlijk wel een totale 
oplossing aan te bieden. Waters is een Amerikaans bedrijf, maar lokaal aanwezig met volledig geoutilleerde demolabs over de hele wereld. Daardoor is Waters in staat op korte afstand van 
de klant de juiste ondersteuning te bieden door het uitvoeren van testen en het oplossen van eventuele problemen. 

Kijk voor meer informatie op www.waters.com.     

Eigenlijk is het Amerikaanse Waters volgens 

Noud van der Borg, strategic markets 

specialist Central Europe, al zestig jaar 

bezig met het bijdragen aan een 

gezondere en betere wereld. Hoe? Door 

analytische instrumenten te ontwikkelen 

die innovatief en effectief zijn. Belangrijkste 

leidraad daarbij is altijd de technologie. 

Waters
Innovatie met oog voor de toekomst

Noud van der Borg, strategic Markets Specialist Central Europe: ‘De 

paradox daarbij is dat het proces steeds complexer wordt, terwijl wij 

proberen met oplossingen te komen die de complexiteit versimpelen.’
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BioCDx
LioniX International en Lead Pharma werken samen aan ‘point-of-care device’

Het is een beetje koffiedikkijken, maar de ultieme droom van Henk Leeuwis, vice president 
Strategy & Innovation van LioniX International en Mark Musters, projectleider bij Lead Pharma, 
is een techniek te ontwikkelen waarbij biomarkers van patiënten op een chip bepaald kunnen 
worden. Dat bijvoorbeeld een specialist simpelweg een chip en een druppel bloed van een 
patiënt in een apparaat hoeft te laden om te checken of een medicijn aanslaat. Binnen de 
projecten BioCDx en BioMEANDER werken ze samen aan het naar de markt brengen van twee 
verschillende toepassingen van de fotonische chips die dit mogelijk maken.

Henk Leeuwis hield zich in de jaren negentig al bezig met 
Lab-on-a-Chip technologie. ‘Daarbij ging het erom door 
middel van gebruik van chiptechnologie, en met name 
microfluidics, labprocedures te automatiseren en te verkorten. 
Dit door een volledig geautomatiseerd analysesysteem met 
vloeistofkanaaltjes, pompjes en kleppen in een chips 
gebaseerde module te ontwikkelen waarbij er heel weinig 
materiaal, handig in het geval van bloedmonsters, nodig is om 
veel verschillende analysestappen te doen, wat het ook veel 
sneller maakt.’ Dat deze techniek na al die tijd niet is 
aangeslagen voor snelle diagnostiek in de vorm van ‘goedkope’ 
Point-of-Care had meer te maken met de kosten dan met de 
technische haalbaarheid. Daarom is het tijdperk waarin er 
steeds meer aandacht is voor personalised medicine, en dus 
voor diagnostiek die wat mag kosten, voor de bevlogen vice 
president een zegen. ‘De fotonische chips van LioniX bieden 
een grote meerwaarde bij het snel en reproduceerbaar bepalen 
van biomarkers in bloed als een patiënteigen signature. Zo is 
tijdens een consult bijvoorbeeld al duidelijk of bepaalde 
medicijnen tegen kanker bij specifieke patiënten aanslaat. Een 
andere toepassing is het meten van molecuul-interacties om na 
te gaan of bepaalde (potentiele) medicijnen op targets een 

reactie geven. Een werkwijze die ook wordt gebruikt bij high 
throughput screening, maar het daarbij toegepaste labelen om 
met fluorescentie die reacties te detecteren kan niet gebruikt 
worden bij de verdere zoektocht naar het optimale medicijn. 
Ook hier kan onze technologie ingezet worden vanwege de 
extreem hoge gevoeligheid.’

Fotonische chips
In zijn algemeenheid zijn fotonische chips  (integrated 
photonics) sneller en energiezuiniger dan elektronische chips 
omdat ze niet op stroom, maar op licht ofwel met fotonen in 
golfgeleiders, een soort banen vergelijkbaar met glasvezels, 
werken. Vandaar ook dat er gewerkt wordt aan allerlei 
toepassingen in tele- en datacommunicatie. Revolutionair 
aan de werkwijze van LioniX is dat voor de herkenning van 
biomarker moleculen of het meten van de interacties op een 
eigen, gepatenteerde manier gebruik maakt van de fotonische 
golfgeleiders op de chip. ‘In contact met de buitenwereld 
wordt een minieme verandering ervan door de optische 
sensor gedetecteerd. Door receptoren zoals antilichamen op 
die sensor te zetten, kun je specifieke moleculen, zoals de 
biomarkers, detecteren als deze gebonden worden. Daarbij 
maak je gebruik van het feit dat het licht door de massatoename 
aan het oppervlak van de golfgeleiders wordt vertraagd, wat 
met de technologie van LioniX uiterst gevoelig gedetecteerd 
wordt tot zo’n 100 maal hoger dan bij concurrerende label-
free technieken. Dit dankzij het minimale lichtverlies in de 
golfgeleiders – die wereldwijd zelfs het laagst is – en een 
innovatief ontwerp van de interferometrische sensor.’

Companion Diagnostics
Leeuwis: ‘Dergelijke projecten worden veelal ondersteund 
door subsidies, omdat het veel geld kost om deze op te zetten 
en de risico’s in zo’n exploratieve samenwerking hoog zijn. 
LioniX had al eerder drie Europese projecten op dit gebied 
waaronder twee voor het meten van verontreinigingen in 
voedsel en één voor in zee. De gemeenschappelijke deler is 
dat je bij alle drie in een monster wilt meten of er een bepaalde 
stof in aanwezig is, net zoals in het huidige BioCDx project 
waarin we een point-of-care device ontwikkelen waarin we met 
een sample bloed naar drie stoffen ofwel biomarkers kijken.’ 
Dat de fotonische chips heel geschikt zijn voor het meten van 
reacties onderkent ook Mark Musters van Lead Pharma. Hij 
werkt sinds twee jaar samen met LioniX binnen het Europese 
Horizon 2020 project BioCDx.  Door de biomarkers te meten 
die bij onze ontwikkeling van nieuwe kankermedicijnen 
geïdentificeerd zijn, kan bepaald worden of ze aanslaan. Dat 
is vooral bij het gebruik van duurdere medicijnen zeer zinvol, 
want op deze manier is het aangaan van een bepaald traject 
bij een hoge slagingskans gemakkelijker te verantwoorden. En 
vice versa natuurlijk.’ Een ander voordeel van de techniek is 
dat er slechts een bloeddruppel en geen biopt nodig is om het 
juiste meetmonster te verkrijgen. Daardoor is de drempel voor 
zowel arts als patiënt voor het toepassen van de te ontwikkelen 
techniek laag. ‘Doel is dat artsen uiteindelijk de beschikking 
krijgen over een zeer handzaam apparaatje waarin ze met de 
chip met een druppel bloed van een patiënt tijdens een consult 

aan de hand van een set biomarkers de reactie van een patiënt 
op een bepaald medicijn weten. In dit project werken we met 
name aan de ontwikkeling van het apparaat voor een klinische 
setting voor borstkanker, prostaatkanker en melanomen.’ In het 
geval van beschikbare selectiebiomarkers is een ander groot 
voordeel voor de artsen dat ze van tevoren patiënten kunnen 
screenen voor een therapie en eventueel bepaalde middelen 
erbij kunnen geven om de kans van slagen te vergroten.’

Het grootste obstakel voor het versneld introduceren van de 
techniek na de klinische fase ligt volgens Leeuwis vooral aan 
het feit dat in Nederland en de rest van Europa de vergoeding 
van een medicijn niet afhangt van dit soort diagnostiek. ‘Dit in 
tegenstelling tot in Amerika waar er sterk gestimuleerd wordt 
om nieuwe medicijnen samen met een goede ‘companion 
diagnostics’ (CDx) te ontwikkelen.’ Voor Lionix en Lead 
Pharma is de stap naar de markt echter nu nog ver weg, want 
ze verwachten dat ze minstens nog twee jaar zullen werken aan 
een prototype van hun techniek. Dit samen met LRE Medical 
uit Duitsland dat het apparaat zal ontwikkelen, terwijl CSEM 
uit Zwitserland verantwoordelijk is voor de insteekcassette 
met naast de chip ook de bloedmonster preparatie en Future 
Diagnostics voor het ontwikkelen van een verantwoorde 
biochemische procedure om de biomarkers met een bepaald 
antilichaam te detecteren. Surfix tenslotte is gespecialiseerd 
in nanochemische, gepatenteerde oppervlaktechemie en zorgt 
ervoor dat de antilichamen actief blijven en de verdeling 
daarvan op de sensorchip optimaal is.’

125 miljoen
Dat in het huidige regeerakkoord vanuit de overheid 125 
miljoen is gereserveerd voor publiek-private samenwerking 
in de fotonica onderstreept voor de twee heren het grote 
belang van het project waar zij aan werken omdat het 
perfect in lijn ligt met de door de overheid gedefinieerde 
‘maatschappelijke uitdagingen’. ‘Dit betekent (helaas) niet 
dat er veel subsidie uit Nederland beschikbaar komt voor dit 
soort samenwerkingsprojecten. Integendeel, want sinds 2012 
is in Nederland de geldkraan voor subsidies dichtgedraaid 
en daardoor zijn we grotendeels afhankelijk van Europese 
funding voor onze R&D projecten, met als nadeel dat de opzet 
meer tijd (en geld) kost terwijl de kans op honorering relatief 
klein is (10%!). Is het platform dat wij willen introduceren 
eenmaal gereed, dan is het natuurlijk ook mogelijk dit voor 
andere metingen zoals bijvoorbeeld bij hart- en vaatziekten 
te gebruiken, maar bijvoorbeeld ook bij het bepalen van 
voedselveiligheid en milieuverontreiniging in die gevallen 
waarbij een meetresultaat on-the-spot en snel beschikbaar 
moet zijn tegen geringe kosten.’ Om deze te ontwikkelen zijn 
samenwerkingen nodig met relevante spelers in die sectoren 
wat ook weer gestimuleerd wordt wanneer er geschikte 
subsidie-instrumenten voorhanden zijn.

BioMEANDER
Een ander project waarin LioniX samenwerkt met Lead 
Pharma is het EFRO-project BioMEANDER. Binnen 
BioMEANDER werken LioniX, Surfix, Lead Pharma 
en de Universiteit Twente samen aan het ontwikkelen 
van een gevoelig biologisch detectieplatform. Dit 
platform gaat vervolgens ingezet worden om een zeer 
gevoelige  virusdetector te ontwikkelen, een toepassing 
van de Universiteit Twente en voor het screenen van 
kandidaat-medicijnen, een tak van sport waarmee Lead 
Pharma zich bezighoudt. Vooral in de fase waarin er al 
de beschikking is over een serie van potentiele ‘small 
molecule’ medicijnen die moeten worden getest, kan 
het meten met de fotonische chips van LioniX een 
grote winst opleveren omdat functionele fragmenten 
ervan door de hoge gevoeligheid goed te detecteren 
zijn. Het betreft dan heel kleine gewichtsveranderingen 
bij de reacties ervan met het ziekte kenmerkende 
target die met state-of-the-art apparatuur, meestal 
gebaseerd op Surface Plasmon Resonance zoals 
bijvoorbeeld de welbekende Biacore, met de grootste 
moeite waarneembaar zijn. Daardoor beschikken 
wetenschappers over veel meer informatie om nieuwe 
medicijnen te ontwikkelen op basis van de gevonden 
hits. En in een betere encyclopedie is het natuurlijk 
gemakkelijker om te vinden wat je uiteindelijk zoekt. 
Bij deze ontwikkeling is ook weer Surfix betrokken, 
nu zelfs als project coordinator, wat het belang van 
innovatieve oppervlaktechemie onderstreept.

Kijk voor meer informatie over BioMEANDER 
op www.surfix.nl/technologies/r-and-d-projects/
biomeander en voor BioCDx op www.biocdx.eu

Henk Leeuwis (LioniX) en Mark Musters (Lead Pharma) werken samen 

aan het ontwikkelen van een techniek waarmee ze met fotonische chips 

biomarkers in bloed kunnen bepalen. 
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Het zijn de Opduiners zelf die hotelgasten meenemen de 
duinen in om ze te vertellen over alles dat juist dit gebied zo 
bijzonder maakt. Zoals bijvoorbeeld de vogels en de schapen, 
die niet alleen gebruikt worden voor de wol. Schapenkaas 
is namelijk een onmisbaar ingrediënt in veel gerechten in 
de meest exclusieve restaurants. Zo ook in het Slow Food 
restaurant van Grand Hotel Opduin.  

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

Grand Hotel Opduin
Van GPS tot schapenkaas

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

Nog meer tips van insiders:
Zweefvliegen in het Opduin zweefvliegtuig. Omdat 
Grand Hotel Opduin sponsor is van de Texelse 
zweefvliegclub mogen hotelgasten tegen een 
onkostenvergoeding van 50 euro een rondvlucht maken 
in het Opduin zweefvliegtuig. Zeehondentocht met het 
kleine bootje het Sop. Voor maximaal twaalf personen. 
Natuurgebied Utopia. Prachtig, binnendijks 
vogelbroedgebied aan de oostzijde van Texel. 
Hier broeden grote sterns en steltlopers op de 
schelpenstrandjes. Hotelgasten kunnen bij de receptie 
een Swarovski verrekijker lenen om ze vanaf de 
Waddendijk te bekijken. 
Museum Kaap Skil is een uniek museum op 
Texel dat internationale prijzen ontving voor de 
architectuur en exposities met VOC-vondsten, 
VOC-schepen (levensgrote maquette), een levendig 
openluchtmuseum en een molen. 
Kijk voor nog meer informatie op www.opduin.nl. 

Met een GPS de duinen in, wandelen over 

smalle paden of op een paard het strand 

verkennen. Grand Hotel Opduin ligt prak-

tisch in het Nationaal Park de Duinen van 

Texel, Nederlands grootste Wadden eiland. 

Dit gebied verkennen kan met maar liefst 

vijf medewerkers van het hotel, die officieel 

gastheer zijn van het nationale park. 

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

Als de volgende dag de zon even door de wolken heen breekt, 
lijkt Texel helemaal op te leven. Het helmgras danst net iets 
vrolijker in de wind en de sprieten, die dichtbij elkaar staan, 
lijken op een kwebbelend groepje vrouwen. Ze klampen zich 
vast aan het zand in de duinen om hun evenwicht te bewaren. 
Alles dat op Texel groeit en bloeit is gewend aan de zon, de 
wind en de zilte lucht die de natuur met een laagje natuurlijke 
frisheid bedekt. Kijk voor meer informatie over arrangementen 
in Grand Hotel Opduin op www.opduin.nl.  

http://www.opduin.nl
http://www.opduin.nl
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DHL
Marktleider in Benelux

Paradepaardje volgens Nicolas Hildenbrand, Account  
Development Manager Lifesciences & Healthcare van België 
is de order to cash service die ze farmaceutische concerns en 
biotechbedrijven bieden. Een activiteit die het voor bedrijven 
mogelijk maakt het hele traject van facturatie tot en met het 
innen van de facturen aan DHL uit handen te geven. ‘Daar 
maken maar liefst vijfendertig van onze vijftig klanten reeds 
gebruik van.’

Pharma Logistics
Omdat in België al heel lang een service bestond die zich 
onder de naam Pharma Logistics richtte op de distributie van 
medicijnen heeft DHL er in het verleden bij de acquisitie van 
dit bedrijf voor gekozen deze naam te handhaven en alleen 
DHL aan de naam toe te voegen. Dat maakt DHL Pharma 
Logistics tot een deskundige speler die een brede  ervaring 
heeft opgebouwd met het bedienen van een markt waarin het 
werken onder GMP en GDP(Good Distribution Practice) een 
zeer belangrijke leidraad is. Een andere reden waarom de 
Benelux vanuit België wordt bediend is, omdat het zwaartepunt 
van de logistiek in dit land ligt. Dries Snaet, General Manager  
Lifesciences & Healthcare, legt uit dat dit te maken heeft 
met het bestaan van een groot aantal zelfstandige apotheken 
in België en daarmee een groot aantal afzetpunten. ‘Dat zijn 
er rond de vijfduizend, die we allemaal apart medicijnen 
aanleveren. In Nederland bedienen we centrale organisaties 
waar verschillende apotheken bij aangesloten zijn. Als je puur 
naar de aantallen kijkt, is het volume echter niet groter dan  
in Nederland.’

Orders van al deze apotheken, ziekenhuizen en groothandels 
in de Benelux komen bij DHL grotendeels elektronisch 
binnen bij het orderintakecentrum. Dit regelt vervolgens de 
verspreiding van de medicijnen vanuit de drie vestigingen 
in België: Huizingen, Lot en Boortmeerbeek. Zeer efficiënt, 
volgens Hildenbrand, want DHL gebruikt daarvoor een groot 
netwerk van vervoerders om zo flexibel mogelijk te zijn. ‘Wij 

beheren de infrastructuur en monitoren of dat voldaan wordt 
aan de GDP-regelgeving. Omdat we geen gebruik maken van 
eigen vervoer, kunnen we heel gemakkelijk op- en afschalen. 
Voor de klant levert deze werkwijze onder andere deze twee 
voordelen op. Ze kunnen gebruik maken van het kwalitatief 
hoogwaardige netwerk dat al bestaat en ze profiteren ervan dat 
ze de kosten van de vervoersbewegingen met andere bedrijven 
kunnen delen.’

Order to cash 
Wat DHL Pharma Logistics nog meer uniek maakt, is dat 
ze al geruime tijd de service bieden dat zij voor de klant 
het hele traject van de facturatie tot en met het innen van 
de facturen kunnen verzorgen. Hildenbrand noemt dit een 
hybride service, omdat klanten individueel kunnen kiezen 
welke delen van dit traject ze uit handen geven. ‘Zo kan het 
ook zijn dat klanten zelf het geld innen en wij vervolgens bij 
de klanten een controle uitvoeren. Een andere optie is dat de 
eindklanten het geld rechtstreeks naar ons storten, maar er 
zijn ook bedrijven die liever zelf de controle over het innen 
van de facturen houden. Een dienst waar veel gebruik van 
wordt gemaakt. Daarenboven is de inkomende kasstroom 
voor de farmaceutische klanten op deze manier zeer stabiel en  
dus voorspelbaar.’

Gaat het om GMP en GPD dan beschikken de vestigingen 
in België over magazijnen waarin ze de medicijnen in 
verschillende temperatuurzones op kunnen slaan. Deze zijn 
bovendien naar wens aan te passen. ‘Momenteel gaat het 

Met drie vestigingen in België is DHL als 

logistiek dienstverlener  veruit de grootste 

specialist als het gaat om het leveren van 

medicijnen aan met name apotheken 

en ziekenhuizen in de Benelux. 

Lifesciences en Healthcare is daarmee 

een belangrijke sector voor zowel DHL in 

Nederland als in België, want vanuit 

Nederland worden medicijnen met name 

internationaal verspreid. 

Van early access tot commercialisatie
Met vestigingen in Nederland en België heeft de sector Lifesciences en Healthcare zich gespecialiseerd in het vervoer 
van medicijnen in elk traject van de ontwikkeling. Zo is de service van deze logistieke gigant erop gericht al in een vroeg 
stadium de zorg uit handen te nemen. Don Brewel, Commercieel Directeur Lifesciences & Healthcare noemt het early 
accessprogramma waarbij ze de medicijnen al aangeleverd krijgen tussen de clinical trials en het commerciële product in. 
Ook serialisatie, packaging en labelling zijn opties. Een extra service waarin de vestigingen in België sterk zijn, is order to 
cash, ofwel de mogelijkheid om ook de gehele facturatie via DHL te laten verlopen. Alhoewel de vestigingen in Nederland 
zich richten en op de internationale markt en DHL onder de naam DHL Pharma Logistics de Benelux bedient, is er een zeer 
nauwe samenwerking tussen de twee en heeft de klant bij gebruik van beide vestigingen maar één aanspreekpunt.

Kijk voor meer informatie op www.dhl.com. 

daarbij vooral om 15-25C en 2-8C, maar het is ook mogelijk 
medicijnen tot een temperatuur van -80C  graden te bewaren.’ 
Het werken in een GMP-omgeving maakt het mogelijk dat de 
vestigingen in België inmiddels ook de sample shipments naar 
artsen in ziekenhuizen en privépraktijken verzorgen.

Complementair
Aangezien de afdeling Lifeciences & Healthcare in Nederland 
zich meer richt op verspreiding van medicijnen naar landen 
buiten de Benelux is er een nauwe samenwerking tussen 
Nederland en België. Vooral als het gaat om bedrijven die hun 
producten binnen de Benelux en ook wereldwijd verspreiden. 
Don Brewel, Commercieel Directeur Lifesciences & 
Healthcare : ‘Zo verzorgen we in Nederland bijvoorbeeld de 
setup voor een vooraanstaand biotechbedrijf. We bedienen 
voor hen de Benelux vanuit België en de internationale markt 
vanuit Nederland. Het grote voordeel voor de klant is dat deze 
voor beide markten maar één aanspreekpunt heeft en tegelijk 
gebruik kan maken van de order to cash service waarin de 
vestigingen in België sterk zijn. Vragen die belangrijk zijn 
voor de keuze van het vervoer zijn in dat opzicht: ‘Waar 
bevindt de klant zich?’ en ‘In welke fase van de cyclus bevindt 
het product zich?’ En dan zie je dat Nederland vooral sterk is 
in die eerste fase van medicijnontwikkeling met alle services 
die daarbij horen en België zich meer richt op de generieke 
medicijnen die in grotere aantallen worden besteld en het 
stroomlijnen van de orders daarvoor.’   
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Hudson River Biotechnology and Gen-X deliver Proof of Concept for SuRE technology in plants

Wageningen, Two Netherlands-based start-ups take major 
technological step in precision plant breeding, by showing 
that the SuRE technology can be successfully applied to 
the tomato genome, delivering a new genetic target 
identification platform for use in agricultural crops.

SuRE, ‘Survey of Regulatory Elements’, is a highly novel 
platform technology that allows unbiased genome-wide 
identification of gene regulatory elements that can serve as 
targets for mutagenesis. Through SuRE, we can identify 
unique and proprietary (patentable) targets that we can modify 
to yield new traits. SuRE outperforms competing technologies 
by a wide margin and has valuable agricultural applications, 

such as the identification of novel, unique and sophisticated 
targets for molecular plant breeding through targeted 
mutagenesis approaches. The technology is patent pending 
and was invented by Gen-X’s founder and published in the 
journal Nature Biotechnology, in 2017. HRB has partnered 
with Gen-X to translate the SuRE platform technology from 
validated pharmaceutical applications to new agricultural 

applications. These include the 
identification of novel, unique and 
sophisticated targets for molecular plant 
breeding through targeted mutagenesis 
approaches (TILLING and other gene-
editing methods like CRISPR), as well 
as of novel, strong endogenous 
promoters to drive cis- and transgene 
expression.

Proof of Concept for SuRE in plants
With SuRE, a plasmid library is 
constructed, consisting of random 
genomic fragments inserted upstream of 
unique 20-bp barcodes. The library is 
transfected into protoplasts, and barcode 
expression is quantified by high-
throughput sequencing. Over 50-fold 
genome coverage can be reached, 
allowing robust mapping of autonomous 
promoter and enhancer activity to a 
genome.

In a project supported by Syngenta, 
Vegetable Seeds from BASF (Nunhems 
Netherlands), HZPC Research BV and 
Genetwister, HRB and Gen-X were able 
to show that the SuRE platform 
technology can be successfully applied 
to the tomato genome. “We are excited 
about achieving this major technical 
milestone. The combination of the 
proprietary SuRE and CRISPR 
technology platforms offers a powerful 
and unique way for plant breeders to 
improve crop yields and enable more 
sustainable food production” says Rudi 
Ariaans, CEO and co-founder of HRB.

www.gen-x.bio
www.hudsonriverbiotechnology.com

http://www.mibiton.nl
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Twee jaar geleden maakte Judith Krens 

de overstap van het IP-kantoor Hoyng, 

Rokh & Monegier naar Taylor Wessing. Niet 

geheel zonder toeval het moment dat 

zowel het advies- als het procedurewerk 

voor de sector life sciences en pharma bij 

Taylor Wessing een enorme vlucht nam. 

Inmiddels zijn op de twee vestigingen 

in Amsterdam en Eindhoven 15 IP 

advocaten werkzaam waarvan er zo’n 

zeven advocaten actief zijn in het veld van 

geneesmiddelen. 

Advocaten- en notariskantoor Taylor Wessing
Gespecialiseerd in life sciences en pharma

Taylor Wessing is een full-service internationaal advocaten- 
en notariskantoor dat haar diensten aanbiedt in 18 landen 
wereldwijd, waar verspreid over 33 kantoren meer dan 1100 
juristen werkzaam zijn. Hierdoor is Taylor Wessing in staat 
haar cliënten, die behoren tot de top van het bedrijfsleven, 
te adviseren in de landen waar zij ook zakendoen, door 
het aanbieden van een mix van lokale sectorkennis en 
internationale ervaring.  Met kantoren in Amsterdam en 
Eindhoven, waar 60 advocaten en notarissen werkzaam zijn, 
biedt Taylor Wessing ook in Nederland expertise op alle 
zakelijke gebieden en sectoren. Belangrijke sectoren die het 
speerpunt van Taylor Wessing vormen zijn de life sciences 
sector en technology, media & communications. 

Biosimilars
Vanuit de twee kantoren in Eindhoven en Amsterdam bedient 
Taylor Wessing onder meer Nederlandse en internationaal 
opererende bedrijven in de farmaceutische industrie 
(‘pharma’). Voor die laatste groep hebben ze meestal te 
maken met het in het buitenland (vaak Amerika) gevestigde 
hoofdkantoor. Waarom de pharma en life sciences praktijk de 
laatste jaren zo hard groeit heeft volgens Krens twee redenen. 
‘We zien een grote piek van octrooigeschillen wanneer het 
gaat om biologics en biosimilars. Veel octrooien van bekende 
medicijnen lopen nu af en biosimilars willen de markt op gaan. 
Een andere reden is dat veel nieuwe medicijnen uit de pijplijn 
nu de markt op gaan. Daarbij gaat het om bedrijven die tien 
tot vijftien jaar geleden zijn begonnen met de ontwikkeling en 
natuurlijk hun product zo goed mogelijk willen beschermen.’ 

Zelf is Krens als octrooi-advocaat gespecialiseerd in deze markt 
en ze merkt dat veel bedrijven voor Taylor Wessing kiezen, 
omdat IP een belangrijk specialisme is van het advocaten- 
en notariskantoor waar de Nederlandse vestiging sinds drie 
jaar onderdeel van uitmaakt.  ‘Daarvoor heette het Deterink 
en werkten we voornamelijk nationaal en regionaal. Sinds de 
overname is onze reikwijdte flink vergroot. Als IP-sectie zijn 
we elk jaar zeer aanzienlijk gegroeid en hebben inmiddels 
veel verschillende specialisten in ons team die elk een andere 
achtergrond hebben. Zo heb ik scheikunde gestudeerd en me 
ook al exclusief met octrooirecht beziggehouden bij mijn 
vorige werkgever.’

Valkuilen
Gaat het om het octrooirecht dan signaleert Krens dat het nog 
te vaak gebeurt dat wetenschappers uit enthousiasme over 
hun vinding, deze te vroeg met anderen delen. ‘Dan ligt de 
kennis op straat voordat er een octrooi is aangevraagd. Dat 
gebeurt niet alleen bij startups, maar ook bij grotere bedrijven. 
Een goed voorbeeld is misschien wel de wetenschapper die 
op een congres over zijn vinding vertelt. Jammer natuurlijk, 
want juist voor startups die geen inkomstenstroom hebben 
en afhankelijk zijn financiering is het van belang dat ze hun 
knowhow beschermen om deze te kunnen exploiteren. Voor 
hen hanteren we vaak aangepaste tarieven.’ 
Een andere uitdaging is de precaire balans te vinden tussen het 
zorgvuldig omschrijven van een vinding en het op tijd aanvragen 
van een octrooi. ‘Soms kun je bij de aanvraag van een octrooi 
nog niet helemaal zien welke kant het op gaat, terwijl het wel 
belangrijk is niet te laat een octrooi aan te vragen.’ Octrooien 
worden aangevraagd door octrooigemachtigden met wie 
Krens en haar collega’s veelvuldig contact hebben. Belangrijk 
tot slot is ook dat bijvoorbeeld bij een samenwerking de 
afspraken voldoende duidelijk op papier staan. ‘Vaak worden 
er bij samenwerkingen uitvindingen gedaan. Regelmatig is 
niet voldoende duidelijk vastgelegd waar in zo’n geval de 
rechten komen te liggen.’ 

Taylor Wessing in het kort
Prettig aan haar werk binnen Taylor Wessing vindt Krens 
dat ze niet alleen juridisch, maar ook inhoudelijk bezig is. 
‘Zo hebben we enorm veel specialistische kennis. Juridisch 
gezien is octrooirecht binnen de sector life sciences echt een 
vak apart. Dat maakt ons aantrekkelijk voor een bepaalde 
groep klanten die op zoek zijn naar de beste specialisten. 
We zien het ook als onze taak mensen voor te lichten over 
de ontwikkelingen binnen de sector. We organiseren al jaren 
webinars over specifieke onderwerpen. De laatste serie van 
drie ging over biosimilars. Daar werken specialisten uit 
verschillende landen aan mee die een presentatie geven.’ 
Volgens de octrooi-advocaat een hele laagdrempelige 
manier om klanten te informeren, maar ook een manier om 
het kantoor te onderscheiden. 

De belangrijkste groepen waar Taylor Wessing voor werkt 
zijn de internationaal georiënteerde grotere farmaceutische 
bedrijven en de van origine Nederlandse bedrijven in die 
sector. Bij de eerste groep gaat het vaak over Amerikaanse en 
steeds vaker ook Aziatische bedrijven. Bij de tweede groep 
gaat het bijvoorbeeld om bedrijven die op een sciencepark 
zijn gestart en zodanig groeien dat ze Europa in willen met 
hun product of internationaal willen uitbreiden. Aangezien 
Tyalor Wessing gevestigd is in veel Europese landen zoals 
Duitsland, Engeland en Nederland en sinds kort ook in 
België, kan Taylor Wessing beide groepen goed bedienen. 
Als de klanten juridisch advies nodig hebben in Amerika 
wordt samengewerkt met verschillende kantoren. Daardoor 
kunnen de keuzes van het kantoor afstemd worden op de 
klant, de grootte van het bedrijf en natuurlijk de ambities.’ 
Kijk voor meer informatie op taylorwessing.com.        

Als het gaat om de strijd tussen de biosimilars en de biologics 
dan is het voor de ‘farmareuzen’ die de biologics als eerste 
gevonden en ontwikkeld hebben belangrijk om zo lang 
mogelijk te profiteren van hun monopolie positie, terwijl de 
bedrijven met biosimilars juist zo snel mogelijk de markt 
op willen komen. Krens haalt het voorbeeld aan van de 
ontstekingsremmer Humira® van AbbVie, waarvan dit jaar 
de octrooibescherming afliep. ‘AbbVie heeft niet alleen het 
medicijn gepatenteerd, maar ook de behandeling van bepaalde 
ziektes, bepaalde formuleringen en nog vele andere octrooien. 
Hetgeen niet ongebruikelijk is. Dat maakt het voor een 
biosimilar extra lastig de markt op te gaan. Wel is het voor die 
tweede generatie octrooien, zoals dergelijke octrooien worden 
genoemd, iets gemakkelijker om een procedure te winnen en 
dus de octrooien nietig te laten verklaren. Dan spreek je over 
hele kostbare trajecten die vaak meer dan een jaar in beslag 
nemen. Als je tenminste niet in hoger beroep hoeft te gaan. 
Op dit moment lopen er verschillende van dit soort zaken 
binnen ons kantoor. Voor de bedrijven met biosimilars zijn dit 
spannende zaken, omdat zij natuurlijk wel fikse investeringen 
hebben gedaan maar nog geen inkomsten generen uit de 
verkoop van het betreffende middel en ze – afhankelijk 
van hun verdere medicijnportefeuille – mogelijk voor hun 
voortbestaan afhankelijk zijn van een goede uitkomst.’   
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BioPartner Leiden bouwt Nieuwe Faciliteit!

Het Leiden Bio Science Park groeit en bloeit! Het gaat zeer goed en de 

groei is bijna niet bij te houden. Dat reflecteert zich ook weer in de  

laatste uitbreidingsplannen. De Stichting Biopartner, dé incubator 

organisatie van het Leiden Bio Science Park, breidt zich uit met een vijfde 

gebouw: het eind 2020 op te leveren Biopartner 5 gebouw betekent een 

uitbreiding met ruim 6.300 m2 waardoor Biopartner straks ruim  

28.000 m2 ruimte aanbiedt! 

Het nieuwe gebouw bevat natuurlijk Kantoren en 
Laboratoria en veel gemeenschappelijke ruimte in 
de vorm van presentatie, vergader- en break out 
kamers. Het moet de huiskamer van het 
Oegstgeesterdeel worden, een sociale 
ontmoetingsplek bij uitstek. Ondernemingen in de 
Life Science en Health sector met een ruimte 
behoefte vanaf 25 m2 kunnen er terecht en kunnen 
profiteren van de gezamenlijke faciliteiten. 

Het gebouw beoogt het eerste energie neutrale, 
duurzame laboratoria gebouw van Nederland te 
worden. Kernwaarden als duurzaamheid, innovatie, 
flexibiliteit en betaalbaarheid zijn de meetlatten 
waarlangs de bouw en exploitatie gemeten wordt.  

Mocht u belangstelling hebben wordt u verzocht 
contact op te nemen met de directeur van 
Biopartner Thijs de Kleer (dekleer@
biopartnerleiden.nl) 
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Praktijkgerichte professionalisering
Leergang Industriële Farmacie: nieuw, onafhankelijk denken

Continue scholing en jezelf op scherp blijven zetten, slimmer, beter én effi ciënter werken: 

in de farmaceutische industrie is het meer dan ooit noodzakelijk. De onlangs gelanceerde 

Leergang Industriële Farmacie speelt daar op unieke wijze op in. Met zeven tweedaagse 

modules voor praktijkgerichte professionalisering, waarbij onafhankelijk denken binnen de 

kaders van de regelgeving rond álle relevante processen centraal staat. Van, voor, met én door 

de industrie. Op locatie bij collega farmaceuten, midden in de praktijk.  

De Leergang Industriële 
Farmacie (LIF) is een initi-
atief van Jan Derks, direc-
teur Derks & Derks, stra-
tegisch partner in human 
talent en Ruud Santing, 
voormalig directeur van 
Sinensis Life Sciences, het 
brein achter het program-
ma. Vanuit hun kennis van 
de markt en hun gezamen-
lijke visie ontwikkelden 
zij  de vernieuwende leer-
gang. Derks: “De genees-
middelenontwikkeling en 
-productie is meer dan ooit
een complex en boeiend
werkterrein. Er is een ver-
schuiving van chemische 
naar biochemische werkzame stoffen met nieuwe eisen aan 
productielocaties en productiesystemen; er is een trend naar 
geneesmiddelen voor kleine speci� eke doelgroepen en de re-
gelgeving is onverminderd streng, breidt uit en wordt steeds 
complexer.”

“We bestrijken de volledige kolom, 
maar elke module is zelfstandig 

te volgen.”

Programmadirecteur Santing vult aan: “GMP vereist conti-
nue scholing van personeel en IGJ-inspecteurs verwachten 
dat scholing voor verantwoordelijke managers ook extern 
plaatsvindt. Met de Leergang Industriële Farmacie spelen 
we hier op in met een integraal programma dat alle relevante 
processen in de industriële farmacie behandelt en vorm kreeg 
rondom de moderne ICH-richtlijnen Q8, farmaceutische ont-
wikkeling; Q9, risicomanagement; en Q10, farmaceutische 
kwaliteitssystemen. Het verminderen van menselijke fouten 
en het bedenken van slimme en ef� ciënte correctieve en pre-
ventieve actieplannen krijgt dus volop aandacht.”

“… bedrijfsrondleidingen, 
demon straties, cases en 

rollenspellen met vakexperts…”

Anders denken
Santing licht het programma nader toe: “De leergang biedt 
iedereen die betrokken is bij de ontwikkeling of productie 
van geneesmiddelen zeven vrij te kiezen en te combineren 
tweedaagse modules: logistiek en grondstoffen; generieke 
productie en formulering; aseptische productie en formule-
ring; analytische kwaliteitscontrole; (pre)klinische ontwikke-
ling van geneesmiddelen; 
registratie; verpakking en 
distributie. We bestrijken 
de volledige kolom, maar 
elke module is zelfstandig 
te volgen. Over de hele 
linie staat integraal, over 
silo’s heen denken centraal.
Vanuit de samenhang van 
processen binnen de gehe-
le keten kun je immers pas 
écht slimmer, beter én ef� -
ciënter werken. We hoeven 
onze deelnemers niet meer 
te vertellen hóe ze moe-
ten werken, maar we gaan 
vooral hun onafhankelijke 

denken stimuleren en trainen. Binnen de kaders van de regel-
geving is vaak veel meer mogelijk dan men denkt.” 

Midden in de praktijk
Gerenommeerde farmabedrijven als Abbott Biologicals, 
Alliance Healthcare en Janssen Biologics sloten zich al
als partner bij LIF aan. Jan Derks: “Daarmee maken we een
van de meest onderscheidende kenmerken van de leergang 
waar: de modules vinden midden in de praktijk plaats. De
ideale omgeving voor onze nieuwe manier van opleiden met
elementen van Lean Six Sigma en Agile; met bedrijfsrond-
leidingen, demonstraties, cases en rollenspellen met vakexperts
uit het gastbedrijf én van buitenaf, zoals Afforce en ForTe; en 
met eigentijdse toetsing via Kahoot. Maar vergeet ook niet de 
geweldige stimulans voor het netwerk van deelnemers en de 
onderlinge uitwisseling van kennis en ervaring met vakgeno-
ten. De modules zijn intensief en het niveau is pittig, wat ook 
blijkt uit onze ambities met de leergang: leren discussiëren op 
QP-niveau.”

Programma/modules
(los  of in combinatie  te volgen)
• Logistiek en grondstoffen
• Generieke productie en formulering
• Aseptische productie en formulering
• Analytische kwaliteitscontrole
• (Pre)klinische ontwikkeling
• Registratie
• Verpakking en distributie

Meer informatie/aanmelding: www.leergang-if.nl

Voor wie? 
De Leergang Industriële Farmacie biedt verbreding en ver-
dieping voor iedereen die betrokken is bij de ontwikke-
ling tot en met de distributie van geneesmiddelen. Zowel 
aanstormend talent als gevestigde professionals op mini-
maal hbo-werk/denkniveau, in functiegebieden als Quality 
Assurance, Quality Control,  Validatie, Supply Chain, Re-
gistratie/Regulatory Affairs, Productie, Product Develop-
ment, Warehousing/Logistiek, Clinical Development  en 
Projectmanagement.

Mede-initiatiefnemer Jan Derks: 
“De modules zijn intensief en 
het niveau is pittig, wat ook 
blijkt uit onze ambities met de 
leergang: leren discussiëren op 
QP-niveau.”

Programmadirecteur Ruud 
Santing: “Over de hele linie 
staat integraal, over silo’s heen 
denken centraal.”
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believe in tomorrow.
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Actelion is een biofarmaceutisch bedrijf dat zich actief inzet voor patiënten met pulmonale arteriële hypertensie (PAH) door  
zich te richten op het verbeteren van zorgconcepten. PAH is een progressief dodelijke aandoening en patiënten met PAH hebben  
een betere prognose als ze vroeg worden gediagnosticieerd. Actelion ontwikkelt daarvoor apps zoals Echo Assist en DETECT,  
die bijdragen aan het vroeg diagnosticeren van PAH-patiënten. Daarnaast investeert Actelion continu in de ontwikkeling van 
innovatieve medicijnen.
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