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Één van de snelst groeiende consultancy bedrijven van 
Nederland en internationaal marktleider in het verzorgen 
van financiering voor bedrijven en onderzoekers 
actief in de Life Sciences sector. ‘We zijn niet alleen 
gespecialiseerd in subsidies, overheidskredieten en 
andere financieringsbronnen, maar het bedrijf levert 
inmiddels een breed palet aan diensten om onze klanten 
te ondersteunen.

Lees verder op pagina 38.

Trots op AbbVie en de mensen
We maken ons er hard voor dat patiënten fit kunnen 
zijn voor werk en privéleven. Dat doen wij binnen vier 
ziektegebieden: immunologie, neurologie, virologie 
en oncologie. Onze patiëntgerichte mentaliteit vind je 
terug binnen AbbVie, in de energie en in de mensen. 
We werken met een enthousiaste en ambitieuze groep 
mensen in verschillende rollen. 

Lees verder op pagina 33

Special: CARRIËRE

Recruitment zit in ons DNA
Biotechnologie zit al vele jaren in een opmars. Er worden 
steeds meer geheimen ontrafelt die onze gezondheid en 
quality of life verbeteren. We begrijpen steeds meer en 
meer van ons lichaam, op steeds gedetailleerder niveau. 
De nieuwe ontwikkelingen op cellulair en moleculair ni-
veau maken het mogelijk om therapieën te ontwikkelen 
op deze specifieke gebieden. Denk hierbij aan regene-
ratieve geneeskunde, gentherapie en gepersonaliseerde 
medicijnen. .

Lees verder op pagina 34
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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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nieuw tijdperk, zoals het digitale tijdperk toen ik jong was”. Ontwikkelingen in de biotechnologie en life sciences doen ons 
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Het begon in de 16de en 17de eeuw toen Nederlanders de 
microscoop uitvonden en sterk werden in microbiologie. Nu 
wordt Nederland, met 2.500 healthcare en onderzoeksorganisaties 
in een radius van 200 km gezien als de meest geconcentreerde 
Healthcare regio wereldwijd. 

Die concentratie heeft er onder meer toe geleid dat Nederland ook 
uitblinkt in een ander aspect: samenwerking. In Science Parken. In 
ROM’s. In Branches & Clusters. In vakorganisaties. De onderstaande 

landkaartjes waarop onder meer de ROM’s (Regional Development Companies) en de Branches 
& Clusters staan, tonen duidelijk deze ‘kracht van de synergie’: Want, niet voor niets groeit de 
sector Life Sciences & Health van alle topsectoren in Nederland het sterkst. En dat merkt u ook 
aan het enige, tweejaarlijks verschijnende vakblad: BiotechNews & Life Sciences, 

In deze voorjaarsuitgave treft u dan ook de meest uiteenlopende successtory’s uit de branche. 
Of het nu gaat om de ontwikkeling van vastgoed (bijvoorbeeld op het Amsterdam Science Park 
door Matrix Innovation), of om de ontwikkeling van fibrinogene varianten door Fibriant, de sky 
is the limit. 

In deze mei-editie, als vanouds de Career & HR special, treft u verder de 
verhalen van SIRE (human resources), Abbvie en Amgen. Daarnaast 
ook Catalyze (financieringen). Ze ademen optimisme, want waar 
groei is, zijn bekwame medewerkers en funding nodig. 

Ook de komende maanden is BiotechNews & Life Sciences 
weer aanwezig op vele conferenties en evenementen, 
waaronder BCF Career Event (24 mei) in Jaarbeurs 
Utrecht, de grootste carrièrebeurs in Nederland voor Life 
Sciences en Dutch Life Sciences (29 november). Wij 
hopen u daar te ontmoeten!

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

We can work with you at every process step.

Fluid path solutions

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

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

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

Weirless Radial diaphragm valves  ·  Sanitary gaskets  ·  Reinforced silicone hoses            

Eerste biobased verf gemaakt met microbiële olie door 
HAN BioCentre in samenwerking met bedrijven 

Het doel van het RAAK project ‘Microbiële olie 

op maat’ is om olie te produceren met behulp 

van gisten die op biomassa reststromen groeien. 

Met de gisten-olie zijn de eerste applicatie testen 

in verf met succes uitgevoerd. 

Bij de bedrijven allnex en Koninklijke van Wijhe Verf is in 
samenwerking met het HAN BioCentre een biobased verf 
gemaakt waarin soja-olie deels vervangen is door gisten-olie. 
Hiermee is aangetoond dat gist-olie daadwerkelijk toegepast 
kan worden. Om de olie geschikt te maken voor nog meer 
applicaties, wordt verder onderzoek gedaan. De olie, die de 
gist van nature maakt, is rijk aan verzadigde en enkelvoudig 
onverzadigde vetzuren. Echter voor industriële toepassingen 
is het gunstiger als de olie meer meervoudig onverzadigde 

vetzuren bevat. De samenstelling en opbrengst van de olie 
kan voor de diverse toepassingen op maat gemaakt worden 

door de gist genetisch aan te passen 
in combinatie met het optimaliseren 
van de groeicondities. Door de gist te 
laten groeien op reststromen kan een 
biobased olie gemaakt worden in een 
maatschappelijk verantwoord proces. 
Binnenkort zal in het BioCentre lab voor 
de eerste keer het fermentatieproces 
geheel uitgevoerd gaan worden op 
suikers afkomstig uit gras. Naast gras 
worden meerdere biomassa reststromen 
onderzocht waarbij ook zeefgoed uit de 
rioolwaterzuivering een goede bron van 
suikers blijkt te zijn voor de productie 
van gisten-olie. Voor meer informatie: 
info@hanbiocentre.nl.

MIMETAS, wereldmarktleider in or-
gan-on-a-chipproducten en weefselmo-
dellen, heeft 20,5 miljoen  dollar finan-
ciering verkregen van een internationaal 
syndicaat. Het Leidense biotechbedrijf 
zal de opbrengst van deze serie B-finan-
cieringsronde gebruiken voor commer-
ciële expansie met het orgaan-op-chip-
platform. De investeerders zijn European 
Life Sciences Growth Fund (Singapore), 
Aglaia Oncology Fund II (Nederland), 
Korys (België), Cathay Venture (Tai-
wan), InnovationQuarter en Oost NL 
(Nederland). "Deze sterke investeerders-
basis  is cruciaal in deze fase van onze 
ontwikkeling", aldus oprichters Jos Joore 
en Paul Vulto.

Nederlandse 
orgaan-op-chip

ontwikkelaar 
haalt 

miljoenen op
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“De impact van alle kennis over PAH die in de laatste twee 
decennia is opgedaan en van wat we proberen te doen voor 
patiënten wordt steeds duidelijker zichtbaar.”, vertelt Suzanne 
Jansen, medisch directeur Actelion Nederland. In Nederland 
zijn er zo’n 1000 patiënten met PAH. Suzanne Jansen zegt 
daarover: “Hoewel het een zeldzame ziekte is, toch nog 
best een grote groep. Je hebt het wel over 1000 mensen in 
Nederland, en dan hebben we het nog niet eens over hoeveel 
het er wereldwijd zijn.”

Patiënten sneller vinden
Actelion probeert gericht de aandacht te vestigen op het eerder 
vinden van PAH patiënten. In eerste instantie komt een patiënt 
bij een dokter met wat vage klachten van vermoeidheid of 
buiten adem zijn. Als die eerste tekenen van pulmonale 
arteriële hypertensie niet gesignaleerd worden, gaat iemand 
weer naar huis, en duurt het wel even voordat hij zich weer 
meldt. “Als een patiënt snel gevonden wordt, kan een gerichte 
therapie zoveel voor ze betekenen. Vooralsnog is de ziekte 
het beste te duiden met een hartecho als eerste stap in de 
diagnose. Als dat altijd gericht en deskundig zou gebeuren, 
dan zouden we al een hele grote stap kunnen maken in een 
snelle diagnose.”  

Dat PAH echt een chronische ziekte wordt, is volgens Jansen 
een kwestie van tijd, net zoals eerder bij bepaalde typen van 
kanker gebeurde. “Er zijn wel wat paralellen te trekken tussen 
de twee ziekten: op celniveau ziet PAH er bijna uit als een 
tumorachtige groei, de vaten van de longen worden daardoor 

Actelion
Combinatie therapieën grote impact bij PAH diagnose

Onze ambitie is om pulmonale arteriële 

hypertensie patiënten een bijna normaal 

leven te laten leiden

Actelion is in de 20 jaar van haar bestaan 

nauw betrokken geweest bij de klinische 

en wetenschappelijke vooruitgang 

op het vakgebied Pulmonale Arteriële 

Hypertensie (PAH). “De PAH wereld is 

op zoek naar de volgende generatie 

therapieën die de ziekte echt tot een halt 

kunnen roepen of zelfs genezen. Maar 

voordat het zo ver is streven we er naar 

om de vijfjaarsoverleving boven de 80 

procent te krijgen.”

heel dik en stijf en krijgen soms een soort vergroeiingen 
die lijken op tumoren.” Op dit moment zijn er al drie typen 
therapieën gericht op de drie bekende verstoorde pathways. 
Alle drie zijn inmiddels in een orale toedieningsvorm 
verkrijgbaar. 

Uit een analyse van één van onze registratiestudies in 2017 
bleek dat de 5-jaars overleving van PAH patiënten rond 73% 
lag. Dat is een heel stuk verbeterd ten opzichte van 57% 
op basis van een analyse uit 2012, toen er nog niet zoveel 
behandelingsmogelijkheden waren als nu, en het nog geen 
standaard was om de therapieën gericht op verschillende 
pathways direct met elkaar te combineren. Maar voor de ambitie 
om PAH-patiënten een zo normaal mogelijk leven te kunnen 
laten leiden is nog meer nodig. Recent onderzoek laat zien dat  
ook bij patiënten in een vroeg stadium van de ziekte therapie 
doorslaggevend is bij de remming van de ziekteprogressie, 
zelfs als de patiënten al met middelen gericht op de twee andere 
pathways werden behandeld. Voor PAH-begrippen was de 
betreffende studie met meer dan 1100 patiënten die wereldwijd 
participeerden heel groot. De studie liet een verlaging van het 
risico op ziekteprogressie zien van 40%. Jansen: “Dat is het 
mooie, we hebben nu ook bewijs dat als je die derde pathway 
in een vroeger stadium van de ziekte inzet dan we eerst gewend 
waren, de lange termijn uitkomst er veel beter uit ziet.”

Welke genen zijn anders bij PAH?
Naast gerichte registratiestudies stopt Actelion een groot deel 
van het budget in de financiering van meer fundamenteel 
wetenschappelijk onderzoek. Een voorbeeld hiervan is het 
onderzoek naar biomarkers. “Verschillende academische 
centra doen onderzoek naar de genen, eiwitten en allerlei 
systemen in het lichaam die mogelijk effect hebben op de 
ontwikkeling van pulmonale hypertensie.” Ze vervolgt: “Door 
op grote schaal bloed en weefsel te onderzoeken, worden op 
gen niveau en eiwitniveau verschillen tussen PAH patiënten 
en gezonde personen in kaart gebracht. Op die manier wordt 
het dan steeds duidelijker welke biomarkers voorspellend 
zijn voor het krijgen van PAH en welke nieuwe therapieën te 
bedenken zijn.” 

Krachten gebundeld met universiteit 
Wageningen
Hoe kunnen patiënten met PAH geholpen worden om hun 
leven anders in te richten, zodat ze gemakkelijker met hun 
ziekte omgaan? Daarin zitten nog grote lacunes in de kennis. 
Actelion heeft met de universiteit Wageningen de krachten 
gebundeld om die kennis te vergaren. Met de kennis die 
er al is, wil het bedrijf een praktische invulling geven voor 
het advies van artsen en verpleegkundigen aan hun PAH-
patiënten. Jansen vertelt: “Patiënten met diabetes, COPD of 
hart- en vaatziekten krijgen heel veel leefstijltips, het zou 
geweldig zijn als we dat voor PAH ook zo specifiek kunnen 
maken.” 

De PAH-patiënt kent een aantal inspanningsbeperkingen. Er 
zijn verschillende studies gedaan waaruit blijkt dat patiënten 
die een fysiek trainingsprogramma volgen, bijna net zoveel 
verbeteren in hun inspanningscapaciteit als dat ze alleen 
met hun medicatie doen. “Dat is al dubbele winst. Samen 
met de universiteit Wageningen zijn we druk bezig om nog 
meer leefstijltips te kunnen geven. Er valt nog zoveel winst te 
behalen in de kwaliteit van leven van patiënten als er op termijn 
meer kennis over de component voeding en psychosociale 
ondersteuning aan toegevoegd wordt. Samen gaan we dat 
bereiken. Dat zou een prachtige uitkomst zijn”, besluit ze.

Actelion is actief op het gebied van innovatieve medicatie 
voor zeldzame aandoeningen. Zo produceert de fabrikant 
geneesmiddelen voor Pulmonale Arteriële Hypertensie 
(PAH), Nieman-Pick type C en digitale ulcera bij 
systemische sclerose. Al ruim 15 jaar  is het bedrijf 
marktleider op het gebied van PAH. 

Actelion is sinds vorig jaar onderdeel van Johnson & 
Johnson. 

Medisch directeur Suzanne Jansen van Actelion is optimistisch over 

de mogelijkheden om de ziekteprogressie van PAH te stoppen. “Ge-

lukkig krijgt de ziekte steeds meer een chronisch karakter. Kijkend 

naar de data vanuit onze klinische studies, dan moet een vijfjaars-

overleving van boven de 80% binnenkort haalbaar zijn.” 

Eigenlijk zou het geweldig zijn als we leefstijladvies voor PAH net zo specifiek 
kunnen maken als bijvoorbeeld bij hart- en vaatziekten.”
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Waarom ze zich ooit hebben gevestigd op het Bio Science Park 
in Leiden is voor Bas Reichert duidelijk. Hij en zijn vrouw 
hadden allebei gestudeerd in Leiden en het was hun idee 
samen een serviceverlenende organisatie te bouwen rondom de 
opkomende technologie om DNA te lezen. Toen waren ze één 
van de eerste bedrijven die deze service aanbood. Vijfentwintig 
jaar later zijn ze de grootste zelfstandige en onafhankelijke 
genoomspecialist wereldwijd. Waarom ze nooit zijn opgeslokt 
door een groter concern is hoofdzakelijk te danken aan de 
koppigheid van beide directeuren. Bas Reichert: ‘Ik vind het 
veel te leuk om zelf actief in de markt te zijn. Bovendien zijn 
we als zelfstandig bedrijf veel slagvaardiger dan als onderdeel 
van een groot concern waarin aandeelhouders het voor het 
zeggen hebben.’  

Microbiologie
Bijzonder in de hele geschiedenis van BaseClear is dat veel 
bedrijven en instituten van het eerste uur nu nog steeds 
klant zijn. ‘We zijn als het ware met elkaar meegegroeid. In 
opdracht van onze klanten hebben wij in de loop der jaren 

BaseClear
DNA specialist viert 25-jarig bestaan

Dit jaar verhuist BaseClear naar een eigen 

nieuwbouwpand. Een nieuw hoogtepunt 

in het vijfentwintigjarig bestaan van het 

bedrijf dat zich heeft gespecialiseerd in 

genoomanalyses. Eigenaren Bas Reichert 

en Erna Barèl richtten het bedrijf op toen 

de eerste geautomatiseerde sequencing 

apparatuur op de markt kwam. Inmiddels 

is BaseClear uitgegroeid tot een 

internationale speler op het gebied van 

contract DNA onderzoek. 

een specialisme in microbiële genetica ontwikkeld, ofwel het 
sequencen en analyseren van hele genomen en samenlevingen 
van bacteriën en schimmels. En dat terwijl we in het begin 
alleen korte stukjes DNA konden aflezen. We konden met 
één machine tien sampeltjes op een dag verwerken en die 
leverden misschien informatie over 5000 basenpaartjes op. 
In vergelijking, een menselijk genoom bestaat uit 3 miljard 
basenparen.’ 

In al die tijd is er dus enorm veel veranderd en bijzonder is 
dat BaseClear al die jaren, door zich te richten op innovatie en 
ontwikkeling, steeds in staat is geweest voorop te blijven lopen. 
Voor een serviceprovider die diensten levert aan klanten een 
‘must’ volgens de directeur. Hij bedient met name bedrijven in 

de farmaceutische en voedingsmiddelen industrie en de grijze 
biotech. Simpeler gezegd bedrijven die micro-organismen 
gebruiken of tegenkomen in hun productieproces, bijvoorbeeld 
als fermentatiemodel of direct verkopen zoals probiotica of 
startculturen voor yoghurt en kazen. ‘En daar zien we een 
duidelijke trend naar het onderzoek van het microbioom en 
het leggen van gezondheidsclaims op producten. Anderzijds 
doen we veel aan kwaliteitscontrolewerk en bedienen we veel 
farma- en foodbedrijven om de oorsprong van een besmetting 
in het proces te bekijken en te verhelpen.’ Een specialisme 
dat heel ver gaat, want doordat BaseClear de markt zo goed 
kent, zijn ze in staat nieuwe ontwikkelingen te voorspellen en 
hierop te anticiperen. Sterker nog, vanuit BaseClear zijn er 
inmiddels twee spin-offs ontstaan die zich specifiek op deze 
twee takken van sport richten. 

MyMicroZoo
Zo heeft BaseClear vanuit de specialisatie in de microbiologie 
inmiddels een eigen product voor de consumentenmarkt 
ontwikkeld. Daarmee spelen ze in op de trend om het 
microbioom te willen onderzoeken. Dit is ondergebracht 
in de spin-off MyMicroZoo en dit bedrijf verkoopt een set 
waarmee particulieren vanuit huis hun darmflora kunnen 
laten analyseren. ‘We hebben voor de ontwikkeling hiervan 
simpelweg gekeken naar de kansen in de markt en dan zie 
je dat een gezonde leefstijl op dit moment heel belangrijk 
is. Consumenten kunnen de darmflora analyse kit online 
bestellen en hiermee een sample opsturen waarop wij het 

Echtpaar aan het roer
Bas Reichert en Erna Barèl zijn samen oprichter en 
eigenaar van BaseClear. Ze hebben elkaar leren kennen 
tijdens hun studie biologie aan de Universiteit Leiden. 
Bas Reichert specialiseerde zich in moleculaire genetica 
terwijl Erna Barèl koos voor medische biologie. Binnen 
BaseClear houdt Bas zich vooral bezig met innovatie, 
marketing en sales terwijl Erna verantwoordelijk is voor de 
hele operationele en financiële gang van zaken, inclusief 
personeels- en kwaliteitsbeleid. Onder hen werken 
inmiddels ruim zestig mensen en het is bijzonder dat het 
bedrijf nog steeds zelfstandig is. Daarmee is het wereldwijd 
de grootste zelfstandige genoom-specialist. 

Foto: Erik Oosthoek

Foto: Erik Oosthoek
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ABNAMRO feliciteert BaseClear 
met het nieuwe duurzaam 

gebouwde pand, als kroon op 
het 25 jarig bestaan van de 

organisatie

ABN AMRO is partner in verduurzaming. Wij 

hebben ons als doel gesteld dat in 2030 

alle woningen en kantoren die wij helpen 

financieren gemiddeld een energielabel 

A hebben.  Dit doen wij door onze klanten 

inzicht te bieden in de energieprestatie 

van de gebouwen die zij gebruiken, en ook 

suggesties te geven om de energieprestatie te 

verbeteren. Vervolgens bieden wij financiering 

aan om de verduurzaming mogelijk te maken.

Onze eigen panden worden vanzelfsprekend ook zo snel 
mogelijk naar het hoogst haalbare niveau gebracht. Wij 
zorgen dat in 2023 al het vastgoed dat we in eigen gebruik 
hebben energielabel A scoort.  De verduurzaming ambitie 
is nu al duidelijk zichtbaar in 2 van onze panden: Circl, 
het circulaire pand aan de Zuidas in Amsterdam en het 
energie neutrale kantoor in Alkmaar. We zijn er trots op 
dat beide panden als inspiratie hebben kunnen dienen voor  
BaseClear. 

Voor vragen over verduurzaming van het eigen vastgoed 
kunt u vanzelfsprekend contact met ons opnemen.
Marco van Ooijen directeur Healthcare: 
marco.van.ooijen@nl.abnamro.com 
Anja van Balen  sector banker Healthcare: 
anja.van.balen@nl.abnamro.com

aantal bacteriën meten dat in de darm aanwezig is. Op 
basis van die meting krijgen ze van ons informatie over de 
diversiteit van hun darmflora inclusief voedingsadviezen om 
deze te verbeteren. Een vervolgstap is dat we nu bezig zijn met 
diëtisten en nutritionisten het pakket te completeren met een 
uitgebreider lifestyle- en voedingsadvies.’ 

Parallel werkt BaseClear met academici en bedrijven aan 
een onderzoeksmodel om nieuwe medicijnen te ontwikkelen 
om ziektes te lijf te gaan door de darmflora te verbeteren. 
Reichert: ‘Een traject dat heel goed samengaat met de 
introductie van MyMicroZoo, omdat we met de methode 
die we voor consumenten hebben ontwikkeld clinical trials 
kunnen ondersteunen. Onze kit is hiervoor direct bruikbaar. 
Een bijkomend voordeel voor de deelnemers aan een clinical 
trial is dat we hen via een online portal zelf inzicht in de 
resultaten kunnen geven. Daardoor is het voor deelnemers 
extra interessant mee te werken aan zo’n onderzoek.’

Future Genomics
Gaat het om toekomstige ontwikkelingen dan is een 
andere belangrijke nieuwe activiteit binnen BaseClear de 

Nieuw gebouw
In het voorjaar van 2018 verhuist BaseClear naar een 
nieuw gebouw. Het gebouw is in opdracht van BaseClear 
ontworpen door architectenbureau Popma & ter Steege 
waarbij er veel aandacht is gegaan naar het nieuwe werken 
en toekomstige ontwikkelingen binnen de genoom-analy-
se. Het nieuwe gebouw is 2800 vierkante meter en daarmee 
twee keer zo groot als het vorige gebouw waarin BaseClear 
tot voor kort zetelde. Het is een heel open gebouw waarin 
ook een collegezaal zit om zo kennisoverdracht te bevor-
deren. Ook zal binnen het nieuwe gebouw het lab worden 
uitgebreid, zodat die voldoet aan nog strengere eisen voor 
de scheiding van processen en werkwijzen. Het pand is het 
eerste op het Bio Science Park dat een BREAAM Excellent 
duurzaamheidscertificaat heeft. Dit certificaat is behaald 
door onder andere het compacte bouwvolume, de aanslui-
ting op de warmte-koude opslag van de Stichting Biopart-
ner, LED verlichting en 200 zonnepanelen op het dak. Kijk 
voor meer informatie op www.baseclear.nl. 

samenwerking met de Universiteit Leiden voor het onderzoek 
naar het gebruik van de nieuwste generatie apparatuur van 
Oxford Nanopore Technologies. ‘Sinds eind 2017 zijn we 
daarvoor wereldwijd de eerste goedgekeurde dienstverlener 
geworden. Bijzonder aan deze technologie is dat deze firma 
werkt aan handheld apparatuur die in het veld te gebruiken is 
zonder alle opwerkstappen in het lab. De technologie is daarbij 
gebaseerd op het zogenaamde single molecule sequencing 
waarmee het DNA direct wordt afgelezen. Je kunt er bij wijze 
van spreken een bloeddruppeltje opgooien en dan informatie 
krijgen. Een techniek die uiteindelijk voor de industrie heel 
goed toepasbaar is, bijvoorbeeld als kwaliteitscontrole ter 
plekke, omdat het sample niet eerst naar het lab hoeft.’ 

BaseClear heeft deze nieuwe samenwerking ondergebracht 
in het bedrijf Future Genomics Technologies en werkt al 
aan betaalde projecten om de mogelijkheden en kennis 
die hiermee verkregen wordt te vertalen naar commerciële 
toepassingen. ‘Daar verdienen we niet direct aan, maar het 
is wel een waardevolle investering voor de toekomst. Doel 
is om te kijken naar markten en doelgebieden waarvoor deze 
technologie toepasbaar is. Een van de kansrijke gebieden is 
de sierteelt. We zitten hier immers midden tussen de bollen en 
hebben inmiddels het DNA van de tulp in kaart gebracht. Een 
enorme uitdaging, want het is één van de grootste genomen ter 
wereld. Dit project is bijna klaar en we zitten nu om tafel om te 
bespreken hoe we met deze kennis de productie en veredeling 
kunnen versnellen en verduurzamen. In andere projecten 
kijken wij bijvoorbeeld naar welke bacteriën en schimmels in 
de grond zitten en hoe die de groei van een plant beïnvloeden’

Drie business units
BaseClear is opgebouwd uit verschillende business units 
waaronder een unit die zich richt op de academische markt, 
één die zich bezighoudt met research & development en in 
de ander de kwaliteitscontroles zijn gebundeld. De laatste 
twee richten zich vooral op de voeding en farmaceutische 
industrie en onder de eerste vallen alle academische 
ziekenhuizen en universiteiten en onderzoeksinstituten 
zoals RIVM en TNO.

Rapportage
Wat er in die vijfentwintig vooral is veranderd, is dat de 
apparatuur waar BaseClear mee werkt steeds geavanceerder 
is geworden en de hoeveelheid DNA data die wordt verkregen 
enorm is gegroeid. Daarom is de verwerking en analyse 
van deze gigantische hoeveelheden data volgens Reichert 
misschien wel de belangrijkste. ‘We zitten in behoorlijk 
wat netwerken en samenwerkingsverbanden en merken dat 
data-analyse en -interpretatie steeds uitdagender wordt. 
Het idee dat hoogleraar Vera van Noort oppert dat biologen 
steeds meer data-analist moeten zijn kunnen wij dan ook 
bevestigen. Als bioloog is het niet meer voldoende dat je met 
een vlindernetje het veld in gaat. Je moet heel goed begrijpen 
wat je met verkregen data kunt. Wij helpen daarbij door 
zeer klantvriendelijke en geavanceerde tools te ontwikkelen 
waarmee onze klanten data kunnen opslaan, interpreteren en 
visualiseren. Wij bieden dit aan als SAAS, Software As A 
Service. Wij ontwikkelen en leveren hiermee dus software die 
niet meer op de eigen computer hoeft te staan.’ 

Foto: Marieke de Lorijn
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Twee jaar geleden nam Venn Life Sciences 
Kinesis Pharma over waardoor van beide 
bedrijven de service op het gebied van 
integrale geneesmiddelenontwikkeling en 
consultancy flink is toegenomen.  Volgens 
managing director Johan te Koppele was 
het belangrijk die twee jaren te gebruiken 
om de klanten ervan te verzekeren dat de 
mensen en het expertise gelijk bleven. Het 
bedrijf vult nog steeds de niche in de markt 
van consultancy door zich te richten op de 
hele keten van geneesmiddelontwikkeling 
met Chemistry & Manufacturing Control, 
niet-klinisch onderzoek en klinisch onder-
zoek van fase I-IV. 

Wat betekent deze verandering? Johan te Koppele ziet vooral 
positieve punten. ‘Hiervoor was bijvoorbeeld de Franse markt 
een uitdaging voor Kinesis Pharma, maar nu, met een kantoor 
van Venn in Parijs, hebben we onze positie daar verstevigd. Wij 
bedienen onze klanten en daarbij maakt het niet uit of we dat 
als Venn doen vanuit Breda, Parijs of Dublin. We zijn nu een 
bedrijf met een lokale aanwezigheid en een internationale foot-
print waardoor onze actieradius en expertise zijn toegenomen.’ 

Complementair
Het Nederlandse kantoor van Venn Life Sciences in Breda 
vervult vooral een complementaire rol binnen de organisatie 
vermeldt de bevlogen managing director. Voor de overname 
hield Venn zich namelijk vooral bezig met klinisch onderzoek 
in fase 2b, 3 en 4. ‘Wij richten ons op de vroegere klinische 
fases en het niet-klinische stuk. Een andere aanvulling is dat 
we ons richten op Chemistry,  Manufacturing & Control, 
grofweg de productiekant van het product.’ Iets dat volgens Te 
Koppele niet zomaar van het klinische stuk te scheiden is. ‘Dat 
niet-klinische stuk, ofwel de (toxicologie)studies die aantonen 
dat een product veilig is, lopen ook nog steeds door als een 
bedrijf al met de klinische studies bezig is. Bijvoorbeeld om 
uit te zoeken of een geneesmiddel kankerverwekkend is en of 
het effect heeft op nakomelingen. Dat soort onderzoek ga je 
pas doen als je voldoende vertrouwen hebt in de ontwikkeling 

Kinesis wordt Venn Life Sciences
Consultant voor complete drug development traject

van het geneesmiddel.  Het zijn namelijk hartstikke dure 
studies die veel tijd kosten. Hetzelfde geldt voor Chemistry,  
Manufacturing & Control; betere productie, opschaling, 
wijziging in formulering lopen door tijdens de klinische 
studies.’

Geneesmiddelontwikkeling is met andere woorden volgens Te 
Koppele geen lineair proces. ‘Al die processen gaan permanent 
samen en door elkaar heen. Ons sterke punt is dat we met 
name sterk zijn in geïntegreerde geneesmiddelontwikkeling 
waarbij verschillende disciplines waaronder CMC en klinisch 
samenwerken.’ Het feit dat er wel eens geklaagd wordt dat 
er bij geneesmiddelonderzoek te vaak gedacht wordt in 
silo’s kan de managing director bevestigen. ‘Contact tussen 
de verschillende disciplines is dan lastig. Daarom zitten 
in geneesmiddelontwikkelingsteams mensen uit al die 
verschillende hoeken. Onze kracht is dat we in Breda al die 
disciplines onder een dak hebben. Wij kunnen elkaar extreem 
gemakkelijk vinden en op een vraag hebben we meestal 
binnen een dag antwoord.’ 

Big Farma
Venn Lifes Science Breda vormt een belangrijke schakel 
tussen CMC, niet-klinisch en klinisch onderzoek en het 
kantoor vervult na twee jaar al een belangrijke rol binnen 
de organisatie. ‘De belangrijkste slag was dat de business 
developers, die contact hebben met de klanten, weten wat 
we doen. Ondanks dat op dit moment nog steeds een groot 
deel van ons werk komt van bestaande en tevreden klanten. 
Bestaande klanten zijn gebleven en er zijn daarnaast 
nieuwe bijgekomen.’ Vragen die er van klanten komen zijn 
inherent aan de manier waarop deze volgens Te Koppele 
zijn gepositioneerd. ‘Big Farma heeft veel beurswaarde en is 
daardoor meer gericht op het verminderen van risico’s terwijl 
kleinere bedrijven juist risico’s nemen. Daartussen moeten wij 
als bedrijf balanceren. Het is natuurlijk prettig voor de grotere 
bedrijven te werken, omdat het daarbij gaat om langer lopende 
contracten. Maar eigenlijk hebben ze onze expertise niet nodig 

tenzij het gaat om een onafhankelijk advies of het opvangen 
van pieken. Kleinere bedrijven echter schakelen ons helaas 
minder makkelijk in, terwijl we juist voor hen veel kunnen 
betekenen.’ In beide gevallen is vertrouwen in de relatie met 
de klant cruciaal. ‘Het bedrijf kennen en weten wat het bedrijf 
nodig heeft. Met andere woorden je plek kennen en niet 
meteen aan het roer gaan staan.’
Omdat Venn werkt binnen veel verschillende bedrijven en 
teams moeten de consultants zich flexibel kunnen schikken 
naar elke bedrijfscultuur. Daar kiezen de mensen die bij 
Venn werken volgens Te Koppele bewust voor. ‘In een 
consultantrol hebben ze veel variatie in het werk doordat ze 
voor meerdere klanten aan meerdere geneesmiddelen werken. 
Het grote voordeel is dat we binnen ons team zowel senioren 
als medioren en junioren hebben. Vaak zetten we een senior 
en een junior samen in, zodat een junior tegen een gunstiger 
tarief het ondersteunende werk voor de senior kan doen en 
ondertussen leert. Voor de klant blijven de kosten op die 
manier beheersbaar en binnen Venn zorgen we zo voor interne 
ontwikkeling. Doordat wij hier met zestig mensen zitten en 
meerdere geschikte mensen kunnen inzetten, zorgen we 
bovendien voor borging van continuïteit en voor de meest 
efficiënte mensen voor een klus.’

HR
Omdat veel klanten terugkomen, is het volgens Te Koppele 
zaak specialisten te vinden en aan Venn te binden. ‘Ze zijn ons 
belangrijkste kapitaal. Daarom zijn we meer dan in het verleden 
gericht op persoonlijke en professionele ontwikkeling. We 
hebben bijvoorbeeld iedere twee weken een lunchmeeting 
waarbij iemand over zijn eigen specifieke vakgebied vertelt, 
en voeren ook gesprekken over waar iemand naar toe wil.’ 
Moeilijk is het over algemeen binnen de Venn organisatie 
niet aan personeel te komen, want de HR-afdeling is door 
de overname flink geprofessionaliseerd en, omdat Venn Life 
Sciences opereert in meerdere landen.

Venn Life Sciences is dus vooral als het gaat om HR een veel 
professionelere organisatie geworden. ‘Ja, want qua expertise 
is er weinig veranderd. Kinesis was natuurlijk een goed merk 
en bestond voor de overname al twintig jaar. De afgelopen 
twee jaar hebben we gebouwd aan ons bestaande expertise en 
ons team van experts uitgebreid, zodat we een bredere service 
kunnen bieden aan bestaande en nieuwe klanten. Het is ons 
gelukt de kennis van twee bedrijven te integreren Het grote 
voordeel voor bestaande klanten is wel dat we veel meer 
kunnen bieden dan alleen de vroege ontwikkeling waar we 
ons bij Kinesis toe beperkten. In de praktijk merken we al dat 
dit werkt. Ook omgekeerd, want klanten die in de late fase 
werken hebben meestal ook in de vroege fase wel iets lopen.’ 

Integrale positionering
Venn Lifes Sciences in Breda richt zich met name op 
CMC, niet-klinisch onderzoek en de vroeg klinische 
fase. Managing director Te Koppele: ‘Voor CMC is 
het belangrijk te weten of iets een small molecule, een 
celtherapie of een biological is, terwijl aan de klinische 
kant het ziektegebied leidend is. Is het middel bijvoorbeeld 
gericht op oncologie of reumatologie.  Om dan nog maar 
niet eens te spreken van regulatory affairs. Ligt de focus 
op de regels van de EMA of de FDA? Naast de drie 
functionele lijnen, CMC, non-clinical development en 
clinical development spelen kortom ook regulatoire zaken 
en quality assurance bij ons een belangrijke rol. Het zijn 
allemaal onderdelen die je nodig hebt op verschillende 
momenten in het proces.’ Kijk voor meer informatie over 
Venn Life Sciences op www.vennlifesciences.com. 
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(Tijdelijk) een laboratorium nodig? Met specialistische apparatuur en/of deskundige ondersteuning? Vindt 
het op de effi  ciëntste online marktplaats voor laboratoria: www.LabForRent.nl
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WAAROM LABFORRENT?
Wie op zoek is naar een laboratorium of zijn laboratorium wil verhuren, delen of verkopen maakt gebruik 
van   LabForRent. www.LabForRent.nl biedt een hogere kans van slagen doordat de website zich speciaal op 
dit  segment richt en wij hiervoor gericht promotie maken. Onze online marktplaats toont het overzicht van 
 beschikbare  laboratoria. Door de selectiecriteria nemen alleen serieuze gegadigden contact met u op.  

LabForRent geest  u ‘rust in het hoofd’, is gemakkelijk in gebruik en bespaart u veel tijd. U weet waar u aan 
toe bent: voor een vast bedrag wordt uw aanbod getoond.
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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. 

SIRE Life Sciences
Marktleider in Benelux geeft sales talent een platform

SIRE Life Sciences richt zich met Recruitment 

en Executive Search Consultancy met een 

exclusieve benadering op de Europese 

Life Sciences industrie. Het bedrijf is 

marktleider in de Benelux en maakte 

sinds de oprichting in 2012 een explosieve 

groei door naar 65 medewerkers en 

6 (inter)nationale vestigingen. Senior 

Manager Florian Hofstee en Senior 

Recruiter Alexander Wielemaker verklaren 

het succes door de onderscheidende 

aanpak van SIRE, de booming Biotech & 

Life Sciences markt, maar zeker ook door 

het feit dat SIRE Life Sciences als werkgever 

haar medewerkers een platform biedt om 

snel door te groeien.

Florian, sinds juli 2016 bij het bedrijf en Alexander, sinds 
augustus 2016, zijn allebei exemplarisch voor jonge ambitieuze 
recruiters die snel wisten te accelereren in een dynamische 

markt. Florian, sinds 2006 werkzaam in het recruitment, is 
inmiddels Senior Manager en eindverantwoordelijk voor de 
SIRE organisatie, maar ook Alexander, nog nauwelijks een 
jaar werkzaam bij SIRE, wist zich al zodanig te onderscheiden 
dat hij nu niet alleen de Life Sciences op zijn ‘duimpje’ kent, 
maar ook een team van enkele personen managet. ‘Ik was 

project manager bij een vertaal bureau maar werd door SIRE 
Life Sciences benaderd om de commerciële kant op te gaan, ‘ 
vertelt de enthousiaste Alexander. ‘In mijn eentje bouwde ik 
de Laboratory markt binnen het bedrijf op.  Dat wil zeggen: ik 
begon met deze markt in kaart te brengen. Ik sprak analisten, 
technicians en laboranten, want binnen de Laboratory markt 
(dus alle functies binnen het laboratorium, maar specifiek de 
‘uitvoerende handen’) was mijn job met name het bemiddelen 
van deze MBO en Bachelor functies. Binnen de sector is het 
snel gegaan, dat zie ik nu al, ook al werk ik er nog niet zo 
lang. Nog geen 2 jaar geleden zaten velen zonder baan, maar 
inmiddels hebben diezelfde mensen vrijwel allemaal werk 
gevonden. Omdat er nu minder aanbod en veel vraag is, wordt 
er ook steeds meer onderhandeld over salaris en (secundaire) 
arbeidsvoorwaarden.’ 

Een andere kenmerkende ontwikkeling van de huidige 
hoogconjunctuur in Biotech en Life Sciences is volgens 
Florian de groei van het aantal tijdelijke krachten (ZZP’ers). 
‘Van oudsher zijn er twee mogelijkheden binnen ons werkveld: 
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 door het niet 
hebben van een lange inwerkperiode. 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 
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, ‘stellen Alexander en Florian. ‘Er is steeds 
meer vergrijzing, steeds meer interesse voor gezonde voeding, 
er zijn steeds meer nieuwe technologische ontwikkelingen die 
elkaar snel opvolgen en ga zo maar door. Het is een absolute 
groeimarkt.’ 

Mensen met  ambitie 
geven we het platform 

om snel te groeien.
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Onder Life Sciences verstaat 
SIRE Life Sciences:
• Pharmaceuticals
• Biotechnology
• Medical Devices
• Clinical Research Organisations
• Healthcare
• Food 
• Cosmetics
• Chemicals
• FMCG

Watson-Marlow Fluid Technology Group

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 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 op het gebied 
van technologie en innovatie. Wij houden van technologie, 
zeker in een Life Science markt die drijft op ontwikkeling en 
we konden niet achterblijven.’ 

‘We investeren een groot deel van onze omzet in technologische 
oplossingen die ons in staat stellen om Resource Technologie 
te gebruiken. Door de inzet van zeer geavanceerde algoritmes 
is ons team van Resource & Data Strategists in staat om het 
meest gedetailleerde, vooruitstrevende en complete Life 
Science-netwerk binnen Europa te onderhouden. Deze big data 
maakt het mogelijk om Reverse Recruitment© te gebruiken: 
we analyseren eerst de markt grondig, alvorens we de markt 
betreden. Omdat we de gehele markt in kaart brengen, kunnen 
we feiten en data vergelijken. Dit maakt dat wij, of beter nog 
u, de beste mensen kunt inhuren.’

SIRE Life Sciences als werkgever
En hoe ervaart Alexander SIRE Life Sciences als werkgever? 
‘Top, ‘antwoordt hij. ‘En niet om het laatst vanwege de 
snelheid waarin je zaken kunt realiseren. Binnen recruitment 
heeft het leven vaart en de branche is interessant en volop in 
ontwikkeling. Zo kan je ook als werknemer binnen SIRE Life 
Sciences  snel stappen maken. Na een spoedcursus recruitment 
van enkele maanden, heb ik hier al bereikt wat ik elders nooit 
had kunnen bereiken.’ 

Nu is Alexander volgens Florian ook wel het  schoolvoorbeeld 
van  hoe je de training en opleiding zo goed mogelijk kan 
doorlopen, en hoe je het optimale eruit kan halen, maar: ‘SIRE 
Life Sciences is gewild en staat bekend als aantrekkelijke 
werkgever, die inmiddels een toonaangevende positie heeft 
opgebouwd en een enorme ervaring heeft in de recruitment 
industrie. Mensen met ambitie geven we  het platform om snel 
te groeien.’

Voor meer informatie:
www.sire-search.com
Netherlands | +31 (0)20 658 9800
Belgium | +32 (0)2 588 1277
Germany  | +49 (0)89 3803 8966
Mail info@sire-search.com

WMFTG introduceert nieuwe 
vloeistof afvulmachine: Flexicon PF7
Watson-Marlow Fluid Technology Group (WMFTG) heeft 
de Flexicon PF7 voorgesteld. De PF7 slangenpomp is het 
tafelmodel van het aseptische vloeistofafvulsysteem dat 
bij uitstek is geschikt voor gebruik in GMP-gereguleerde 
industrieën zoals de biotechnologische, farmaceutische en 
diagnostische sector. De intuïtievere gebruikersinterface van 
de PF7 is nog maar eens een voorbeeld van de prestaties en 
precisie die zo kenmerkend zijn voor Flexicon. Dankzij de 
nieuwe interface vermindert het risico op dure fouten tijdens 
de afvulling.

Nauwkeurige prestaties
De PF7 maakt gebruik van Accusil pompslangen voor een 
optimale en nauwkeurige dosering op basis van gewicht 
of volume. Het systeem is ontworpen voor gebruik met 
assemblies voor eenmalig gebruik zoals Asepticsu, waardoor 
kruisbesmetting te allen tijde wordt vermeden. Ook belangrijk: 
de assembly kan in minder dan 60 seconden worden gewisseld. 

De PF7 is uiterst gebruiksvriendelijk. Het systeem is 
geprogrammeerd met aanbevolen vulparameters, gebaseerd 
op de 30-jarige ervaring van Flexicon. Gebruikers kunnen 
de vulparameters tot in de details aanpassen aan de vereisten 
van hun toepassingen. Daarnaast kunnen er maar liefst 200 
aangepaste ‘recepten’ worden opgeslagen en beveiligd met een 
wachtwoord voor later gebruik. De eenvoudige en krachtige 
gebruikersinterface met grote toetsen en een kleurenscherm 
is handig voor het werken met handschoenen of achter glas in 
een RABS- of LAF-eenheid. 

Kenmerkend voor alle Flexicon systemen is de eenvoudige 
pompwerking en lage shear van de slangenpomp 
afvulsystemen. Op die manier wordt uw product intact en 
uiterst nauwkeurig gedoseerd. De nieuwe PF7 is zelfs speciaal 
ontworpen voor gevoelige hoogwaardige vloeistoffen in een 
GMP-productieomgeving en in cleanrooms. Om die reden 
biedt het systeem herhaalbare afvulling voor volumes van 0,2 
ml tot 250 ml. De afvulling gebeurt tot op ± 0,5% nauwkeurig 
om dure overvulling te vermijden. Ten slotte werkt de PF7 
zonder schuim, spatten of druppen tussen de doseringen.

Vele aansluitmogelijkheden
Gebruikers kunnen profiteren van allerlei voordelen dankzij 
de connectiviteit van de PF7. Het systeem kan bijvoorbeeld 
worden aangesloten op een reeks weeginstrumenten en 
printers voor een foutloze kalibratie en batchmelding om 
te voldoen aan GMP- en regelgevende eisen. Daarnaast 
kan de worden aangesloten op een verscheidenheid aan 
flesverwerkingssystemen, zoals de FlexFeed 15, 20 en 30 of 
op systemen van andere leveranciers, om de integratie met 
geautomatiseerde afvullijnen mogelijk te maken.

De PF7 van Flexicon heeft een garantie van vijf jaar. De 
IQ/OQ-documentatie is beschikbaar op aanvraag om het 
validatieproces te ondersteunen.

•  Speciaal ontwikkeld voor gevoelige hoogwaardige vloeistoffen

•  Tot op ± 0,5% nauwkeurige afvulling om dure overvulling te vermijden

•  Duidelijke, intuïtieve gebruikersinterface voor eenvoudige bediening
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explore your talent

recruitmentspecialist in chemie & life sciences

alle elementen 
voor een topbaan

Kantoor Gouda - hoofdkantoor

Graaf Florisweg 69

2805 AG Gouda

0182 - 590 210

gouda@checkmark.nl
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Kantoor Rotterdam 

Based Inn Business Center

Hoefsmidstraat 41

3194 AA Hoogvliet Rotterdam

010 - 8208 950
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Ruim 1200 artsen, verpleegkundigen, investeerders, ondernemers, wetenschappers en 

andere geïnteres seerden kwamen op 15 maart af op de de 10e editie van het Health Valley 

Event in de Cinemec in Nijmegen. Op deze dag draaide het om de mensen die het verschil 

maken voor de gezondheidszorg. Chris Doomernik directeur Health Valley Netherlands, kijkt 

terug op een geslaagde editie van hét grootste zorginnovatiecongres van Nederland: “Ik 

ben trots op het Health Valley Event. Alleen met de steun van onze netwerkpartners en 

andere relaties kunnen we jaarlijks zo’n succesvol evenement neerzetten met als doel 

innovaties in de zorg te versnellen.”

Health Valley Event: terugblik op hét grootste zorginnovatiecongres van Nederland

Uit het hele land kwamen sprekers naar 
het event om de nieuwste trends en 
ontwikkelingen in Life Sciences & Health te 
delen. De themasessies waren o.a. gericht op 
ehealth, robotica en medical devices. In de 
sessie over personalised medicine spraken 
deskundigen over hoe zij het verschil maken 
voor patiënten met een zeldzame ziekte. 
Zo vertelde wetenschapper, kinderarts en 
ondernemer Jan Smeitink hoe hij met zijn 
bedrijf Khondrion een medicijn ontwikkelt 
tegen mitochondriële ziekten. Bert Leufkens, 
hoogleraar farmaco-epidemiologie, deelde zijn 
kennis over innovatie, weesgeneesmiddelen en 
farmacovigilantie. 

Op een bomvolle beursvloer kon je 
kennismaken met de nieuwste innovaties 
waaronder eHealth toepassingen, robotica, 
hulpmiddelen voor thuiszorg en toepassingen 
voor de zorg van ouderen. Daarnaast konden 
tientallen ondernemers in de Investors Lounge 
hun zorginnovatie pitchen, waaruit diverse 
matches volgden.

Tijdens de slotshow, is de CRDL (Cradle) 
door de vakjury uitgeroepen tot winnaar 
van de Nationale Zorginnovatieprijs 2018. 
Het publiek koos Abena Nova als winnaar 
van de publieksprijs. De CRDL is een 
innovatie die bijdraagt aan het bevorderen van 
communicatie tussen patiënt en hun omgeving 
of zorgverleners en is uniek in zijn soort.

Kortom, een inspirerende dag waarin je als 
deelnemer een kijkje kon nemen in de zorg 
van morgen. De datum van volgend jaar staat 
al vast: 14 maart 2019. Benieuwd welke events 
Health Valley nog meer organiseert of wil 
je weten hoe je partner kan worden van ons 
netwerk, kijk dan op www.healthvalley.nl.
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Het is bijna drie jaar geleden dat de he-

ren Koos Koops, Frits Kok en Robert Polano 

startten met het investeringsfonds Cardu-

so Capital. Hun idee was met behulp van 

investeringen in bedrijven in de biotech-

nologie en life sciences, deze sector in 

het noorden van Nederland een impuls 

te geven. Dat is gelukt. Inmiddels hebben 

ze bijna de helft van de beschikbare 31 

miljoen gereserveerd voor onder andere 

de ontwikkeling van een technologie om 

depressiviteit aan te tonen en te meten, 

een reinigingsmethode voor implantaten 

en bestuurbare precisie-instrumenten. 

Carduso Capital
Substantieel deel van investeringsfonds van 31 miljoen verdeeld

De drie heren die in 2015 hun krachten bundelden om startende 
bedrijven bij te staan met advies en een investeringsfonds 
werken fulltime aan Carduso. Nog steeds is het vooral de 
kracht van die samenwerking die hen in staat stelt de juiste 
keuzes te maken als het gaat om het screenen en ondersteunen 
van participaties.  Van de meer dan 170 businessplannen die 
ze hebben gezien, hebben er tot nu toe zes een investering 
ontvangen en staan er twee aan de vooravond van toetreding. 
‘Met dertig tot veertig kandidaten zijn we nog in gesprek, en 
de deal flow loopt natuurlijk nog gewoon door. De verwachting 
is dat voor we dit fonds uiteindelijk op hooguit vijftien tot 
twintig investeringen uitkomen.’

Milestones
Waren de inspanningen in het begin vooral gericht op het 
screenen van potentiële participaties, inmiddels is ook het 
beheer daarvan belangrijk geworden. Zes bedrijven hebben 
inmiddels een investering uit Carduso Capital ontvangen: 
BrainScan, Gum Care, Deam, BiOrion, Pure IMS en BioBTX. 
‘Voor elke investering stellen we een einddoel vast dat we veelal 
financieren in een milestone-model, ofwel tussenstappen, die 
de bedrijven moeten behalen. Na elke behaalde milestone zijn 
we verplicht de afgesproken vervolgstorting te doen. Dit is een 
stimulans voor de deelnemers en beperkt voor ons de risico’s, 
omdat we pas investeren nadat een milestone is behaald. Pure 
IMS, het bedrijf waar we als eerste in hebben geïnvesteerd, 
heeft bijvoorbeeld al vier milestones gehaald en loopt daarmee 
volledig op schema.’ Pure IMS is daarmee al ver op weg met 
de ontwikkeling van een medical device voor de toediening 
van medicijnen via poeder-inhalatie bij longziektes en ziektes 
als Parkinson en TBC. 

Met een groei van het aantal participaties in portefeuille, 
veranderen de werkzaamheden van de drie mannen. ‘Vaak 
nemen participaties contact met ons op voor tussentijdse 
besluitvorming en advies. Daar buigen we ons dan samen 
over, omdat we elk vanuit onze expertise een eigen visie 
hebben. Zo was bij één van de bedrijven het aanstellen van 
een CEO deel van een milestone. Die hebben we vanuit uit het 
Carduso netwerk kunnen vinden.’ Dat de bedrijven allemaal 
in het noorden gevestigd zijn of zich gaan vestigen maakt 
het onderhouden van contact gemakkelijker. Een belangrijke 
voorwaarde voor participatie is namelijk dat er een link moet 
zijn met het aanwezige kenniscomplex bestaande uit de Rijks 

Universiteit Groningen (RUG) en het Universitair Medisch 
Centrum Groningen (UMCG). ‘Van de zes participanten 
hebben bijvoorbeeld Deam en BrainScan zich vanwege die 
reden in respectievelijk Health-Hub Roden en Groningen 
gevestigd. Deam had alleen kantoor in Amsterdam en heeft 
nu de hoofdvestiging in Roden en alle productie en sales-
activiteiten in Roden geconcentreerd en BrainScan had een 
lab in Deventer, maar werkte al wel samen met het UMCG.’

Death Valley
Het idee dat ze bedrijven vooral zouden ondersteunen in 
de vroegste fase is anders dan verwacht. ‘We merken in de 
praktijk dat veel start-ups een eerste fase met ‘Friends, Fools 
& Family’ vaak zelf wel doorkomen. Onze gemiddelde 
investering is daardoor wat groter dan vooraf werd ingeschat 
en we investeren vooral in de zogenaamde ‘Death Valley’: de 
moeilijke fase daarna, omdat op dat moment het bewijs moet 
worden geleverd investeerders te trekken en de risico’s nog 
groot zijn. Daarnaast ondersteunen we bedrijven ook bij het 
aanvragen van bijvoorbeeld een Vroege Fase Financiering 
en/of een InnovatieKrediet en gaan eventueel mee naar 
Den Haag. Dat traject is bij BrainScan succesvol afgerond.’ 
Brainscan gaat het InnovatieKrediet gebruiken voor de 
verdere ontwikkeling van een technologie om depressiviteit 
aan te tonen door middel van het meten en interpreteren van 
zogenaamde ‘biomarkers’ in urine en bloed. 

Carduso is volgens Koops een in 2016 gesloten fonds Dat 
wil zeggen dat er geen nieuwe investeerders meer aan deel 
kunnen nemen. Het toewerken naar Carduso Capital 2 is 
echter nu nog niet aan de orde. ‘Wel zit dat in de pijplijn. De 
huidige investeerders zijn heel tevreden en er zijn al contacten 
met nieuwe investeerders die in Carduso 2 zouden willen 
deelnemen.’ 

Implantaat
Van de bedrijven waarin Carduso Capital tot nu toe heeft 
geïnvesteerd, werkt Gum Care aan een Gum Irrigator. Een 
spoeltechniek om de diepe pockets naast een implantaat op 
eenvoudige manier te reinigen. ‘Daar ontstaat in de loop van 
de tijd een bio-film die grote gevolgen voor de gezondheid 
kan hebben. Er is een relatie tussen de schadelijke bacteriën 
die daarin voor kunnen komen en hart- en longklachten.’ 
Bijzonder is dat de drie heren zich op elke investering heel 

goed voorbereiden en voor deze investering bijvoorbeeld ook 
met een patiënt in gesprek zijn geweest bij wie complicaties 
bij het implantaat met de Gum Irrigator zijn aangepakt. ‘Haar 
enige andere optie was het laten aanbrengen van een nieuw 
implantaat op een andere plek in de kaak.’ Ook stonden de drie 
fondsbeheerders voor het beoordelen van de Deam-propositie, 
samen rondom iemand die zijn lichaam ter beschikking had 
gesteld van de wetenschap . Deam werkt namelijk aan de 
ontwikkeling van bestuurbare precisie-instrumenten, die ook 
in het Skills-Lab moesten worden getest.  ‘Dit jaar komt hun 
eerste instrument voor laparoscopische chirurgie op de markt. 
Het voordeel daarvan is dat ook voor bij complexe ingrepen 
minimaal invasief kan worden geopereerd.’ 

Met BioBTX heeft Carduso inmiddels ook een deelname in 
een bedrijf in de biobased economy, dat zich bezighoudt met 
het winnen van benzeen, tolueen en xyleen uit biomassa. ‘Een 
milestone voor hen was het bouwen van een pilot plant om dit 
proces vanuit het lab op te schalen en die hebben ze inmiddels 
behaald.’ BiOrion tot slot ontwikkelt een diagnostisch product 
om in een vroeg stadium fibrose te ontdekken in met name 
lever, longen en nieren. Parallel daaraan werken ze aan een 
geneesmiddel om in een vroege fase fibrose tegen te gaan. 
‘Een ontwikkeling waar ze al tien jaar aan werken en onze 
financiering is bedoeld om dit product naar klinische studies 
te brengen. Net als bij de andere participanten loopt het 
investeringstraject tot nu toe volgens plan en ontwikkelt elk 
bedrijf zich goed.’ Dat ze veel tijd kwijt zijn aan dagelijks 
ondersteunen baart de drie nog geen zorgen. ‘Technisch gezien 
kan één persoon tien participaties beheren en uiteindelijk 
zullen we voor Carduso Capital I op zo’n vijftien tot twintig 
participaties uitkomen. Elke dag is nog steeds een avontuur en 
we zullen ook in de toekomst alle besluitvorming gezamenlijk 
blijven doen: zegt één van ons nee, dan doen we het niet.’ 

De drie mannen achter Carduso Capital hebben alle drie een 

ondernemers verleden. Zo heeft Kok (l) vooral veel ervaring met 

het adviseren van jonge technologische ondernemingen, heeft Koos 

Koops (m) kennis van de farmaceutische industrie en is Polano (r) 

de financieel expert. Hun gemeenschappelijk ervaring omvat ook het 

zelf oprichten, leiden, uitbouwen en verkopen van ondernemingen.
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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.

Media Inquiries for SkylineDx
Dharminder Chahal, SkylineDx
+31 (0)10 703 8410 
info@skylinedx.com

DRUG
DATA
DOSSIER

Let’s talk  
about the D  
in direction

SMS-oncology is a CRO that adds an extra dimension to clinical cancer 

research by providing direction to our sponsors. We are oncology drug 

development experts. Turning complex data into meaningful insights 

during clinical studies helps our sponsors make informed decisions, 

mitigate risks, identify opportunities and collect the right data to build 

the regulatory dossier. SMS-oncology: an oncology CRO adding  

value by providing direction.

Interested in knowing how we could provide direction to  
your oncology drug development? Please call or email us.    

An extra dimension in clinical cancer research

T +31 (0)20 43 50 580  info@sms-oncology.com  www.sms-oncology.com
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Dat PHC Europe, de nieuwe naam van Pa-

nasonic Biomedical Sales Europe marktlei-

der is op het gebied van ultra-low (eco) 

vriezers hoeft eigenlijk niet vermeld te wor-

den: het is we-reldwijd bekend bij de gehe-

le branche. PHC Europe stelt de norm met 

betrekking tot V.I.P.-panelen, Cool Safe-com-

pressoren en ’s werelds eerste -152 °C 

ULT-vriezer. Het ultieme streven is echter een 

optimale klantvriendelijke en servicegerich-

te organisatie om zo steeds dichter bij de 

klant te staan. ‘Goed luisteren.’ is daarbij vol-

gens Ton Schipperheijn, Manager Corpora-

te Affaires, en Hans Brok, Managing Director, 

cruciaal.

‘Health Care verandert continu, getuige ook de huidige ont-
wikkelingen in stamceltherapie, personalized medicine, im-
munotherapie enz. En wij veranderen mee.’ stelt Managing 
Director Hans Brok, bijna 30 jaar werkzaam bij het bedrijf, 
waaronder op posities in het buitenland.  ‘Inspelend op nieu-
we processen en uitdagingen waarvoor onze klanten zich ge-
plaatst zien, en uiteindelijk: steeds dichter bij de klant.’ Zo 
werd in 2016 het bedrijfsonderdeel Diabetes Care van Bayer 
AG gekocht door PHC Holdings Corporation, het moederbe-
drijf. Volgens Brok een uitstekende koop, want in deze divisie, 
die binnen PHC een speerpunt is geworden, gaat jaarlijks tot 
1,5 miljard euro om. Een ander speerpunt is de Divisie Bio-
technologie. Daar vinden steeds meer samenwerkingsverban-
den plaats met de academische wereld. Ook hier staat goed 
luisteren en door middel van innovaties inspelen op de huidige 
markt en klantenwens centraal.’

ISO certificering 
Een andere uitdaging die de Europese verkoop organisatie 
vorig jaar is aangegaan, is het streven naar een ISO certifica-
tie. ‘Als bedrijf zijn we internationaal ISO gecertificeerd. Het 
afgelopen jaar hebben we de interne processen onder meer 
binnen de verkooporganisatie onder de loep genomen, met als 
hoofdvraag: ‘Hoe kunnen we verbeteren en nog beter tege-
moet komen aan de wensen van onze klanten? Daaruit bleek 
het belang van een goed kwaliteitssysteem. Nu is de organi-
satie inmiddels zover geoptimaliseerd dat met ingang van dit 
jaar een ISO-certificering  kan worden aangevraagd.’  Het der-
de item waaruit blijkt dat de organisatie steeds dichter bij de 
klant bivakkeert, is de optimalisatie van de serviceorganisatie. 
‘We hebben een serviceorganisatie opgezet in Duitsland, maar 
ook in Italië hebben we een eigen persoon op de weg voor 
direct klantkontakt.’

Vandaag in Nederland een uitval? 
Morgen staat er een andere
Ton Schipperheijn: ‘Onze 40-jarige aanwezigheid op de markt 
betekent dat we waardevolle relaties hebben opgebouwd 

met vooraanstaande partners op het gebied van de farmacie, 
gezondheidszorg en biotechnologie. Een soepel lopend 
Europees netwerk zorgt ervoor dat wij -vanuit Nederland- 
binnen enkele dagen kunnen voldoen aan de wensen van klanten 
in heel Europa.’ Vanuit Nederland? Ja, want het hoofdkantoor 
van PHC Europe bevindt zich in Nederland, met verkoop- en 
serviceorganisaties in het Verenigd Koninkrijk, Frankrijk, 
Duitsland, Italië en Nederland. En in het Nederlandse magazijn 
staan ongeveer 1000 units en (reserve)onderdelen te wachten 
om direct vanuit voorraad te worden geleverd. Als het vandaag  
ergens in Nederland uitvalt, staat er morgen een andere. Daarin 
onderscheiden we ons. Dat is de meerwaarde van PHC.’

Van ECO ultra-low vriezer tot 
incubator met InCu saFe®
Met technologie op het gebied van opslag, incubatie, sterili-
satie en gezondheidszorg omvat PHC Europe’s assortiment 
hoogwaardige biomedische en laboratoriumapparatuur van 
wereldklasse gesteund door meer dan 40 jaar ervaring in de 
sector. ‘In onze producten worden de nieuwste theorieën en 
ideeën, koelcompressoren, elektronische componenten, ener-
gie-efficiëntie, fabricage met behulp van robots en schaalvoor-
delen toegepast, die directe voordelen opleveren voor onze 
klanten. Bovendien worden de producten uitvoerig getest om 
te kunnen voldoen aan de strengste kwaliteitsnormen ter we-
reld: die van ons! Dankzij strikte toepassing van onze unieke 
Vertical Component Integration™, bieden producten van PHC 
Europe concreet gebruiksgemak van prestaties en betrouw-
baarheid tot ergonomie en gebruiksgemak .’

‘Neem nu de zeer duurzame ECO ultra-low vriezers. Deze 
zijn ideaal voor de opslag van zeer waardevolle samples in 
de biotechnologische en farmaceutische industrie, bij stam-
celonderzoek en regeneratieve geneeskunde, weefselbanken 
en bloedtransfusiecentra, en andere instellingen voor klinisch 
en biomedisch onderzoek. Deze duurzame vriezer zorgt voor 
een nog lager energieverbruik, zeker in vergelijking met op 
conventionele wijze geïsoleerde vriezers met hetzelfde vloer-
oppervlak. Daarnaast staan we bekend om onze Incubators 
met geavanceerde inCu saFe®-constructie. De exclusieve, 
met koper verrijkte, roestvrijstalen InCu saFe®-uitvoeringen  
voorkomen besmettingsbronnen en verminderen het effect van 
contaminaties in de lucht die ontstaan tijdens normaal gebruik. 
InCu saFe® is speciaal ontwikkeld om passieve kiemdodende 
bescherming te bieden zonder roest of corrosie.’ 

‘De basis is en blijft echter: luisteren naar de mening van 
patiënten en professionals in de gezondheidszorg, waardoor 
producten kunnen worden gecreëerd die werkelijk dienen 
ter ondersteuning van de gezondheid en die de levenskwa-
liteit verbeteren, ‘ besluiten de en-thousiaste  Hans Brok en 
Ton Schipperheijn. ‘PHC Europe groeit binnen de sector life 
scien-ces. De expertise van het bedrijf op het gebied van de 
vervaardiging van geavanceerde laboratorium apparatuur met 
de meest geavanceerde technologieen levert een steeds grotere 
bijdrage aan de creatie van optimale, geavanceerde oplossin-
gen.’

Voor meer informatie: ton.schipperheijn@eu.panaso-
nic-healthcare.com

PHC Europe
Steeds dichter bij de klant door goed te luisteren
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DELTAPATENTS

DeltaPatents verleent hoogwaardige diensten en advies op 
het gebied van Intellectual Property (IP) vanuit vestigingen in 
Leiden en Eindhoven. Gespecialiseerde Europees octrooige-
machtigden werken nauw met u samen om de best mogelijke 
bescherming voor uw innovaties te verkrijgen en te handha-
ven. Onze dienstverlening en adviezen worden afgestemd op 
de behoeften van uw onderneming en de daarbij behorende 
toekomstvisie. 
Op het gebied van life sciences en chemie hebben Jessica 
Kroeze (links) en Tanja  la  Cour  Hoekstra (rechts) ruime er-
varing in octrooibescherming voor biotech uitvindingen, food 
en pharma. Jessica is gepromoveerd in de Fysische Chemie 

met specialisatie in materiaalkunde en analytische chemie.  
Tanja is gepromoveerd in de biochemie met specialisatie in ei-
witchemie en –biologie. Jessica en Tanja geven open en eerlijk 
advies, zij ontmoeten u graag voor een informele bespreking 
van uw innovaties en IP-strategie.

Tevens is DeltaPatents een toonaangevend IP-opleidingsinsti-
tuut. Onze tutoren helpen het IP-bewustzijn in uw onderne-
ming te vergroten met op maat gemaakte cursussen, trainingen 
en workshops voor R&D-medewerkers en IP-managers

www.DeltaPatents.com

Executive search
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Leiden Bio Science 
Park host of the 

Dutch Life Sciences 
conference!

For the upcoming 3 editions Leiden Bio Scien-
ce Park will be hosting the Dutch Life Sciences 
conference. The 14th edition will take place at the 
Corpus Congress Centre on November 29, 2018. 

The conference inspires and promote an open 
exchange of information including trends and 
developments in the life sciences industry. 
Organisations like Health~Holland and companies 
whose mission is to help realize the further 
development and growth of the Dutch life sciences 
industry supporting the programme development 
of this meeting.With a special CxO breakfast 
meeting for CEOs, CFOs, COOs and CBOs, 
inspiring keynote lectures, various parallel session 
about a.o. Brain Health, Infectious diseases – 
Anti-biotic resistance, Digital Healthcare, expert 
sessions about Life Sciences Human Resource 
Management and Life Sciences  Facilities and an 
Investors Forum it will be a meeting YOU, as a 
life sciences professional, must attend! Early Bird 
registration is open NOW! More information 
www.dutchlifesciences.com
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Futuristische hoogbouw zo ver het oog reikt. Achter ramen van duurzame gebouwen 

wetenschappelijk onderzoek op hoog niveau met state of the art apparatuur. We zijn op de 

Nederlandse hotspot waar prestigieus onderwijs, onderzoek en ondernemen op het gebied 

van IT, high tech, Life Sciences en duurzaamheid tezamen komen: Amsterdam Science Park. 

Geert Haksteen, sinds 11 jaar directeur van Matrix Innovation Center glimt van trots als hij om 

zich heen kijkt: ‘Zes unieke Matrix bedrijfsverzamelgebouwen huisvesten momenteel 105 

bedrijven, de vraag is enorm, gelukkig is er nog wat ruimte in Matrix VII.’’

Dagelijks studeren en 
werken er ruim 10.000 
studenten, onderzoekers en 
ondernemers; Amsterdam 
Science Park  (70 hectare) 
heeft zich internationaal 
op de kaart gezet als 
een gerenommeerd en 
dynamisch wetenschaps-
park op het gebied van 
natuurwetenschappelijk 
onderzoek, technologie, 
ICT, sustainable 

chemistry en Life Sciences. ‘Amsterdam Science Park 
biedt in feite alles op het gebied van exacte wetenschap, 
‘weet Geert Haksteen. ‘Je hebt hier de Faculteit der 
Natuurwetenschappen, Wiskunde en Informatica (FNWI) 
van de UvA met 2500 studenten; het Amsterdam University 
College waar (inter)nationale topstudenten studeren en 
veelal wonen, en de grootste concentratie aan publiek 
gefinancierd onderzoek in Nederland. Het gebied huisvest vijf 
onderzoeksinstituten van NWO: AMOLF, CWI, Nikhef en 
ARC-NL (Advanced Research Center fot Nanolithography). 
De aanwezigheid van vooraanstaande wetenschappers, de 
rijke pool van goed opgeleide studenten en hoogwaardige 
technische voorzieningen zoals de AMS-IX (het grootste 
internetknooppunt van Europa), biedt ondernemingen niet 
alleen een hoogwaardig netwerk, maar ook alle faciliteiten op 
een toplocatie.’

De bedrijfsverzamelgebouwen van Matrix Innovation Center 
volgen de behoeften van verschillende typen bedrijven 
werkzaam in deze gebieden. Volgens Geert Haksteen heeft 
het vooraanstaande netwerk en voorzieningen een grote 
aantrekkingskracht op ondernemingen. En dat wordt bevestigd 
door gebruikers en het feit dat het nieuwe laboratorium en 
kantoorgebouw Matrix VII (8.000m2 VVO) al grotendeels 

verhuurd is, waarvan 3.000 m2 aan ARCNL en 1.000 m2 aan 
kleinere partijen. 

Matrix VII gereed? Matrix VIII 
in de startblokken

Drie jaar na de opening van Matrix VI is Matrix Innovation 
Center nog voor de zomer  2017 gestart met de bouw van 
Matrix VII. De animo en lange doorlooptijden maken dat er bij 
oplevering van een nieuwe gebouw al wordt nagedacht over 
een volgende.  De oplevering van het bijzondere duurzaam 
gebouw Matrix VII staat gepland voor september 2018. ‘De 
6.000 m2 in Matrix VI was binnen twee jaar verhuurd,‘ stelt 
Geert Haksteen, naast MatrixIC directeur werkzaam als 
partner in Stone22 Property Management.’ We besloten om 
een volgend gebouw groter te maken. Helaas was op deze 
locatie -het gebouw staat in een NWO omgeving- 8.000 m2 
VVO het maximum, anders was Matrix VII ongetwijfeld nog 
groter geweest: wel zo efficiënt. ‘

De animo en lange doorlooptijden 
maken dat er bij oplevering van een 
nieuw gebouw al wordt nagedacht 

over een volgende

‘In de huidige Matrix gebouwen op Amsterdam Science Park  
is een hoge bezettingsgraad en veel belangstelling. De markt 
is enorm aangetrokken, niet alleen op het Amsterdam Science 
Park maar ook voor kantoorruimten en labvoorzieningen.
Naast steeds groter, bouwen we ook steeds duurzamer. Slim 
energiebeheer en CO2 reductie staan centraal. In Matrix 
VII maken we gebruik van een eigen WKO, ledverlichting 
en energiezuinige installaties. Daarnaast heeft het gebouw 
grotere ontmoetingsplekken, gezamenlijke ruimtes en een 
uitgekiende mix van kantoren en labruimten. Momenteel is 

Matrix Innovation Center in gesprek met nieuwe kandidaten 
voor de huur van de overige 4.000 m2, daarnaast is er ook 
belangstelling vanuit de bestaande Matrix gebouwen om een 
groter oppervlakte in onze nieuwbouw te gaan huren.’

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

‘Op deze inspirerende plek, waar kennis en bedrijvigheid 
samenkomen en elkaar versterken, huren ondernemers flexibel 
passende kantoor- en/of laboratoriumruimte. Daarnaast kan 
gebruik worden gemaakt van onze services op het gebied 
van facilitaire zaken en bedrijfsvoering. Onze huurders geven 
altijd aan dat het netwerk en kruisbestuiving belangrijke 
redenen zijn om voor Matrix Innovation Center te kiezen. 
Daarom fungeren we ook graag als matchmaker tussen een 
bedrijf en de eveneens op het park gevestigde onderwijs- 
en onderzoekinstituten voor bètawetenschappen en andere 
kennisintensieve bedrijven. Al deze elementen dragen er toe 
bij dat Amsterdam Science Park nauwelijks leegstand heeft, 
zeer gewild is bij ondernemers en dat we nu al weer nadenken 
over Matrix VIII,’ lacht de enthousiaste Geert.

Matrix Innovation Center
Bijna dertig jaar verweven met Amsterdam Science Park

Voor meer informatie
Op www.matrixic.nl vindt u alle informatie over 
Matrix VII en de overige Matrix gebouwen. Voor 
vragen of het aanvragen van de brochure kunt u contact 
opnemen met Raymond Hogerwerf +31208884500.

Matrix Innovation Center, een samenwerkingsverband 
van de Rabobank, UVA, NWO en de gemeente, 
behoort tot de allereerste initiators van het Amsterdam 
Science Park. Matrix Innovation Center is gestart 
in 1989 toen op dit terrein nog een verzameling 
onderzoek- en onderwijsinstituten was gevestigd en de 
naam nog niet was getransformeerd naar Amsterdam 
Science Park. Het eerste verzamelgebouw (Matrix I) 
is verkocht aan SURFsara, Matrix II t/m VI huisvesten 
een breed scala aan high tech, ICT, Life Sciences en 
andere bèta gerelateerde bedrijven.
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Hitma Groep B.V. maakt een recente directiewisseling bekend. Per 1 maart jongstleden is Michiel Jansen 

benoemd tot de nieuwe algemeen directeur van het technische handelsbedrijf uit Uithoorn. Hij neemt het stokje 

over van Robert Timmer die zich volledig gaat richten op zijn functie als algemeen directeur van Indutrade 

Benelux B.V. (de technische bedrijvengroep waarvan ook Hitma deel uitmaakt).

Directiewisseling bij Hitma

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.

Michiel Jansen is geen onbekende 
voor de Hitma-organisatie. Na zijn 
afstuderen aan de Haagse ‘University 
of Applied Sciences’ begon hij er in 
1996 zijn carrière als sales engineer in 
de binnendienst van de filtratiedivisie. 
Vervolgens groeide hij binnen deze 
Hitma-tak door tot sales team manager. 
In 2007 maakte hij de overstap naar Pall 
Life Sciences. Bij deze internationale 
producent van hightech oplossingen 
voor filtratie, separatie en purificatie 
werd hij in 2012 benoemd tot Sales 
Director voor de Benelux. 

Oud-directeur Timmer is verheugd 
met de komst van Jansen. “Zijn 
managementstijl en persoonlijkheid 
passen perfect bij de open bedrijfscultuur 
van Hitma”, aldus Timmer. “Het bedrijf 
is bij hem in goede handen. Hitma zal 
zeker profiteren van zijn kennis en 
ervaring en gezond doorgroeien naar 
het 100-jarig jubileum.”

Robert Timmer vervolgt zelf zijn 
loopbaan als Senior Vice President bij 
Indutrade Benelux dat sinds 1 januari 
2018 als zelfstandige business unit 
binnen de Zweedse Indutrade Group 
opereert. Inmiddels hebben 21 bedrijven 
zich aangesloten bij Indutrade Benelux.



19

Naar Amerika
Noviocell heeft in Amerika deelgenomen aan het Global 
Scale Up programma (Health Holland) en is in het kader 
daarvan naar Boston en New York geweest. ‘Daar hebben 
we vooral veel geleerd over de startup cultuur in die 
steden. Het resultaat is dat we gebruik maken van een 
Amerikaanse consultant die voor ons contact legt met 
Amerikaanse investeerders en onderzoeksinstellingen. 
Concreet heeft ons dit al opgeleverd dat we samenwerken 
met verschillende universiteiten als Harvard, Yale en 
Emory.’ Kijk voor meer informatie op www.noviocell.com.

Noviocell bestaat amper twee jaar, maar lanceerde in januari 2018 al het eerste product, een 

hydrogel met unieke eigenschappen als het gaat om elasticiteit, stijfheid en dus het vermogen 

het menselijk weefsel collageen na te bootsen. Ook heeft de startup een hydrogeltechnologie 

overgenomen van een bedrijf dat failliet is gegaan waarvan ze in januari maar liefst twee hydrogels 

hebben geïntroduceerd. Geen wonder dat ze op het International MicroNanoConference de 

derde prijs ontvingen tijdens de Startup of the Year Contest 2017.

Noviocell

 Grote stappen zetten

Juliette van den Dolder kijkt als CEO van Noviocell 
tevreden terug op het afgelopen jaar, maar vindt dat het nog 
lang geen tijd is om achterover te leunen. Integendeel ze 
realiseert zich steeds meer dat ze met haar gepatenteerde 
hydrogeltechnologie goud in handen heeft. En dan is het 
belangrijk de ontwikkelingen steeds een stap voor te zijn. ‘We 
zoeken vooral de samenwerking met bedrijven en groepen aan 
universiteiten die geïnteresseerd zijn in onze technologie om 
zo nog sneller de stap naar de markt te kunnen maken. Hier in 
Nederland, in Europa, maar ook in Amerika.’

Noviogel
Uniek van Noviogel, zoals hun hydrogel in de markt heet, 
is dat het synthetisch en daardoor inert is en dat de gel in 
stijfheid en elasticiteit variabel is. Daardoor is het een ideale 
omgeving om menselijke cellen in 3D in te laten groeien om 
bijvoorbeeld medicijnen tegen kanker te onderzoeken. ‘Een 
andere belangrijke eigenschap is dat het heel gemakkelijk 
is cellen uit de gel te extraheren via een temperatuurswitch. 
De gel is bij vier graden Celcius vloeibaar, wordt bij zestien 
graden gel en is bij lichaamstemperatuur echt een stevige gel. 
Maar het is ook mogelijk die switch te verplaatsen als dit 
nodig is voor bepaalde klinische toepassingen. Daar werken 
wij op dit moment met een klant aan.’ 

Van de verschillende producten die Noviocel begin dit jaar op 
de markt heeft gebracht, is Noviogel er slechts één. ‘De eerste 
verkoop daarvan was in februari. Daarvoor al hebben we 
een soortgelijke gel gelanceerd, namelijk Syntrix , die we in 
november 2017 over hebben genomen van een ander bedrijf. 
De meerwaarde van hun technologie is dat daar al vijf jaar 
aan is gewerkt en deze hydrogel al is getest op verschillende 
tumorcellijnen en daardoor meteen al in de markt gezet kon 
worden. De hydrogel van Syntrix is al gefunctionaliseerd 
doordat vijf peptides zijn gekoppeld. Het grote verschil is 
dat deze gel wordt getriggerd door een pH-switch. De manier 
om de cellen er weer uit te krijgen is door er extra vloeistof 
bij te doen, of door de pH te veranderen. De hydrogel is qua 
fysische  eigenschappen minder flexibel, omdat de stijfheid en 
elasticiteit niet variabel zijn.’

Onderzoek
Ondertussen loopt het onderzoek naar Noviogel gewoon door. 
Er bestond al meer dan een jaar een belangrijke samenwerking 

via MechanoControl. Een fonds waarbinnen met verschillende 
partners waaronder het Universitair Medisch Centrum in 
Utrecht wordt gewerkt aan de ontwikkeling van een organoïde 
model voor borstkanker. ‘Wij hebben daarvoor inmiddels 
hydrogels ontwikkeld met een verschillende polymeerlengte 
en dus een verschillende elasticiteit. We verwachten dit jaar 
de eerste resultaten van dat onderzoek, zodat we vanaf het 
mechanische onderzoek de overstap kunnen maken naar 
meer biofunctioneel onderzoek, de ontwikkeling van een 3D 
borstkankermodel.’

Trots is Van den Dolder verder op het feit dat Noviocell 
vanaf december 2017 een Europees  Eurostars project 
heeft binnengehaald dat goed is voor maar liefst 1,1 
miljoen aan onderzoeksgeld voor het ontwikkelen van een 
synthetische matrix voor 3D celstructuren met betrekking 
tot pancreaskanker. ‘De Universiteit van Maastricht is er 
bij dit onderzoek met name in geïnteresseerd een model te 
ontwikkelen voor cachexia. Een veel voorkomende oorzaak 
voor gewichtsvermindering en spierafname bij kanker. Welke 
factoren spelen daarin een rol? Waarom vallen mensen af en 
hoe is dit te voorkomen? Er is een duidelijke link met kanker, 
maar wat deze is, willen ze onderzoeken. Omdat zij met name 
gespecialiseerd zijn in pancreaskanker, zal het onderzoek 
hierop toegespitst worden. Binnen dit project werken we 
ook samen met de Britse partner Cell Guidance Systems Ltd. 
De hydrogel van Noviocell wordt gecombineerd met Cell 
Guidance Systems' gepatenteerde PODS ™ -technologie 
die eiwit-co-kristallen (met twee eiwitten) in insectencellen 
produceert. Eén eiwit drijft de vorming van een excipiëntkristal 
(drager kristal) aan en het andere eiwit wordt ingepakt en kan 
vervolgens door middel van slow release worden afgeleverd. 
Binnen drie jaar werken we toe naar een onderzoeksmodel. 
Dit zit heel dicht tegen een diagnostisch 3D model aan en 
dan is de stap naar personalised medicine vervolgens heel 
gemakkelijk te maken.’ Een stille wens van de CEO is dat ze 
binnenkort nog een partner vindt voor een onderzoek naar de 
expansie van stamcellen bij gebruik van Noviogel. ‘Het grote 
voordeel van onze technologie is dat deze een ideale neutrale 
omgeving daarvoor biedt, maar dat willen we natuurlijk wel 
graag aantonen.’

Verkoop
De noodzaak om partners te vinden voor alle verschillende 
projecten is volgens de bevlogen CEO groot, want Noviocell 
werkt zonder funding ook aan een niermodel in samenwerking 
met Patricia Murray in de UK. ‘De strategie die ik heb voor 
Noviocell, is om naast de verkoop de samenwerkingen 
te stimuleren om zo via publicaties over de gerealiseerde 
modellen exposure te verkrijgen. Zijn we bij Syntrix al gericht 
op de verkoop, voor Noviogel concentreren we ons nu nog op 
samenwerking.’ Pratend over de verkoopcijfers kan Van den 
Dolder daarover nog geen uitspraken doen, maar de reacties 
zijn heel erg enthousiast en er is bijvoorbeeld ook al interesse 
vanuit landen als Japan.  ‘We verwachten vanaf volgend jaar 
een scherp stijgende lijn en pas in jaar drie uit te komen op de 
verkoopcijfers die we willen behalen.’

Juliette van den Dolder zoekt voor de gepatenteerde hydrogel van 

Noviocell investeerders om zo diagnostische 3D modellen te kunnen 

ontwikkelen.

De hydrogel van Noviocell 

wordt gecombineerd met 

Cell Guidance Systems 

gepatenteerde PODS ™ 

-technologie voor slow 

release van eiwitten zoals 

groeifactoren

Op dit moment is Noviocell voor de ontwikkeling van Noviogel 
volgens Van den Dolder vooral op zoek naar investeerders 
om de stap naar het ontwikkelen van diagnostische 3D 
modellen te maken. ‘We denken daarvoor ongeveer anderhalf 
miljoen nodig te hebben. Van dat bedrag willen we ook de 
verkoopondersteuning verder financieren. We hebben nu al 
partners om de bestaande producten in de markt te zetten, maar 
hebben nog een goede business developer nodig. Daarnaast is 
er budget nodig om naar congressen te gaan, flyers te maken 
en te adverteren.’ Dat de nadruk tijdens de onderzoeksfase 
al zo sterk ligt op verkoop is redelijk uniek beaamt Van den 
Dolder, maar zij legt uit dat het dit ook ten goede komt aan het 
onderzoek. ‘Zo krijgen we tijdens de ontwikkeling al feedback 
van gebruikers en laten we bovendien aan onze partners 
zien dat onze technologie bruikbaar is. Veel onderzoekers 
blijven hangen in de onderzoeksfase, terwijl het belangrijk is 
commercieel te denken. Als Philips een nieuwe tv op de markt 
zet, komen er nog tien verbeterde versies na. Daarom zie ik 
het niet als een probleem met een eerste generatie product te 
starten en dit daarna te verbeteren.’ 

Dat de formule van Van den Dolder werkt, blijkt wel uit de 
groei van het aantal medewerkers. Dit is binnen een jaar 
verdubbeld van drie naar zes. Ook huurt Noviocell sinds 
kort een groter lab. ‘We hebben nu drie mensen vast in het 
lab werken. Samen werken we op dit moment aan de ISO 
13485-certificering.’ Een project dat ze aan het einde van dit 
jaar proberen af te ronden, zodat ze onder de CE-certificering 
kunnen produceren. 
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De eerste te beantwoorden vraag binnen 
Fibriant was of het recombinant fibrinogeen 
gemaakt kon worden op een niveau dat 
het commercieel interessant zou worden?
‘Dat klopt, een belangrijke bottleneck bij exploitatie van het 
recombinant fibrinogeen technologie platform was de lage 
productie level bij gebruik van standaard proces technologie 
wat zich direct vertaald in hoge productie kosten.  We maken nu 

gebruik van CHO cellen die ontwikkeld zijn door Bioceros uit 
Utrecht en werken nauw met hen samen omdat ze veel ervaring 
hebben met recombinant productie proces ontwikkeling. 
Inmiddels hebben we hiermee zeer goede expressie niveaus 
van meer dan een gram per liter kunnen halen. Het bereiken 
van die hoge expressielevels in een standaard productie proces 
was een eerste belangrijke milestone! 

De tweede: kan er een toepassing worden 
gevonden waar het gebruik van een 
specifieke vorm van fibrinogeen grote 
voordelen heeft?
‘Hoewel we met de hoge expressie levels de concurrentie 
met plasma fibrinogeen wel aandurven, richten wij ons toch 
in eerste instantie op toepassingen van fibrinogeen waarbij 
het gebruik van een speciale variant voordelen heeft. Zo 
richt Fibriant zich op dit moment op de ontwikkeling van een 
fibrinogeen variant waarmee het risico op  Staphylococcus 
aureus infecties (waaronder MRSA) kan worden verlaagd en 
de virulentie van deze soms levens bedreigende bacterie kan 
worden  verminderd. Daarnaast wordt er onderzoek gedaan 
naar de verschillende vormen van recombinant fibrine, als 
3-dimensionale, bio-afbreekbare matrix voor toepassingen in 
de regeneratieve geneeskunde.  Ook werken we samen met 
Biomed Elements uit Nijmegen in STOPtheBLEED, een 
R&D project waarvoor we van de provincie Zuid-Holland 
een subsidie hebben gekregen. Dit project richt zich op de 
ontwikkeling van een first-in-class Trauma Hemostaseproduct 
waarmee ernstige bloedingen, veroorzaakt door een trauma, 
direct, buiten het ziekenhuis snel en efficiënt gecontroleerd 
kunnen worden.

De toekomst?
‘Fibriant maakt gebruik van een stap-voor-stap bedrijfs-
strategie, waarbij het genereren van revenuen op de korte 
termijn, wordt gecombineerd met het zelfstandig ontwikkelen 
van nieuwe producten op de lange termijn. We staan open 
voor strategische partners die op zoek zijn naar een bepaalde 
toepassing van recombinant fibrinogeen of die plasma 
fibrinogeen in hun product willen vervangen door recombinant 
fibrinogeen. Met de exploitatie van ons recombinant 
fibrinogeen platform streven we een zelfstandige lange termijn 
strategie na: we willen Fibriant uitbouwen tot een dominante 
speler op het gebied van van recombinant fibrinogeen en een 
steady factor voor nu en voor de toekomst!’ 

Fibriant BV

 Fibrinogeen varianten voor een breed scala aan innovatieve medische toepassingen

en om individuele varianten van fibrinogeen te produceren.  
Met de fee-for-service activiteiten in ons hybride business 
model hebben we ook  geld verdiend, door contractresearch 
uit te voeren voor een aantal andere bedrijven die producten 
ontwikkelen waarin fibrinogeen of fibrine vorming een rol 
spelen. Om de groei van Fibriant te versnellen, hebben we 
recent een  financiering ronde van tegen de miljoen euro 
afgesloten. In deze ronde participeren een zestal ervaren 
Neder landse biotech entrepeneurs, hun deelname is voor ons 
een belangrijk signaal dat we met Fibriant op de goed weg zijn.’

Wat zijn eigenlijk de voordelen van 
recombinant fibrinogeen t.o.v. het 
beschikbare plasma fibrinogeen?
‘Fibrinogeen in bloed bestaat uit een mengsel van vele 
verschillende fibrinogeenvarianten ieder met specifieke 
eigenschappen en dus specifieke toepassingsmogelijkheden. 
Deze individuele varianten kunnen niet uit het bloed van 
donoren gezuiverd worden omdat de meeste van deze 
varianten in zeer lage concentraties in bloed voorkomen. Om 
toch te kunnen beschikken over specifieke varianten heeft 
Fibriant een recombinant productieplatform ontwikkeld 
waarmee fibrinogeenvarianten kunnen worden geproduceerd. 
Het kunnen beschikken over deze varianten van fibrinogeen, 
die uniek zijn in zowel vorm als functie, is de sleutel tot het 
creëren van nieuwe en verbeterde oplossingen voor een breed 
scala aan medische toepassingen. 

De eerste drie jaar van Fibriant BV (opgericht in 2015) stonden 
in het teken van twee vragen:
1.   Kunnen we recombinant fibrinogeen maken op een niveau 

dat het commercieel interessant wordt?
2.   Kunnen we een toepassing vinden waar het gebruik van een 

specifieke vorm van fibrinogeen grote voordelen heeft? 
Nu beide vragen met een volmondig ‘JA’ beantwoord zijn, 
geven we het woord aan CEO dr. Jaap Koopman (voorheen 
ProFibrix).

Wat is de achtergrond van Fibriant?
‘In 2013 verkochten we ProFibrix in z’n geheel aan The 
Medicines Company en alle werknemers kwamen in dienst 
bij dit Amerikaanse bedrijf. Binnen ProFibrix hadden we het 
Raplixa poeder om bloedingen tijdens operaties te stoppen 
ontwikkeld en een start gemaakt met recombinant productie 
van fibrinogeen. Fibrinogeen is een eiwit dat voorkomt in bloed 
en een belangrijke rol speelt bij bloedstolling, weefselherstel 
en afweer tegen infecties. In 2015 hebben we- het ProFibrix 
research team en ik - besloten om een nieuw bedrijf op te richten 
waarin recombinant fibrinogeen centraal kwam te staan. Dus 
geen fibrinogeen gewonnen uit donorbloed, maar recombinant 
geproduceerd in zoogdiercellen die gekweekt worden in bio-
reactoren. Fibriant kreeg een vliegende start, met een team 
dat al vele jaren samen had gewerkt en uitgebreide kennis 
en ervaring had op het gebied van fibrinogeen, recombinant 
eiwit productie en productontwikkeling. We geloven zo sterk 
in deze nieuwe onderneming dat we ook allemaal persoonlijk 
hebben geïnvesteerd om de start mogelijk te maken.’

Niet alleen het team had groot vertrouwen 
in Fibriant maar ook andere partijen  
geloven in het bedrijf. Fibriant heeft al 
een aantal subsidies, investeringen en 
opdrachten ontvangen.
‘In 2015 en 2016 zijn twee subsidies toegekend waarmee 
de recombinant fibrinogeen technologie en verschillende 
toepassingen verder ontwikkeld konden worden. Begin 
2017 ontving Fibriant de eerste investering middels een 
converteerbare lening van € 300.000 van investeringsfonds 
UNIIQ voor de verdere opschaling van het productieplatform 

Voor meer informatie: www.fibriant.com

We staan open voor strategische 
partners die op zoek zijn naar een 

bepaalde toepassing van recombinant 
fibrinogeen

Het kunnen beschikken over de 
varianten van fibrinogeen, die uniek 
zijn in zowel vorm als functie, is de 

sleutel tot het creëren van nieuwe en 
verbeterde oplossingen voor een breed 

scala aan medische toepassingen.
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Brigitte Drees nieuwe directeur Pivot Park

Brigitte Drees is per 1 maart de nieuwe directeur 

van Pivot Park. Met haar jarenlange ervaring in de 

farmaceutische industrie en de gezondheidszorg 

en haar kwaliteiten als bruggenbouwer zal 

Drees samen met haar team het Osse Pivot 

Park de komende jaren verder uitbouwen en 

bestendigen als ‘hotspot’ voor farmaceutische 

innovatie.

Na haar opleiding farmacie aan de Universiteit Utrecht heeft 
Drees in diverse rollen onder andere gewerkt bij Organon, 
Alliance Health Care, Polos en Orly Pharma. Bij deze 
bedrijven heeft zij ervaring opgedaan met onder andere de 
voorbereidingen op en introductie van geneesmiddelen op 
de markt, advisering omtrent ondernemerschap en algemeen 
bedrijfsmanagement.

“Het is geweldig om te zien wat hier in minder dan zes jaar 
tijd is neergezet door zowel de Pivot Park organisatie als door 

de ondernemers die op het park gevestigd zijn. Dit is iets waar 
we met z’n allen enorm trots op mogen zijn,” vertelt Drees. 
Brigitte Drees volgt Mirjam Mol-Arts op, welke 1 januari 
afscheid nam van het Pivot Park.

Pivot Park bereikt mijlpaal
In minder dan zes jaar tijd heeft het Pivot Park de mijlpaal 
van 50 bedrijven overschreden. Nieuwkomers PharmaCytics 
en Sterk Schakelen traden toe tot de community en werden 
onderdeel van de in Oss gelegen ‘hotspot’ voor farmaceutische 

innovatie. “Onze farmaceutische 
R&D-infrastructuur, succesvolle 
community en jarenlange expertise 
biedt ondernemers de kans om de 
bedrijfsactiviteiten te versnellen en te 
groeien om zo uiteindelijk bij te dragen 
aan een gezondere samenleving. Het is 
heel goed te zien dat bedrijven die zich 
hier vestigen dit niet alleen inzien, maar 
ook daadwerkelijk ondervinden,” aldus 
Brigitte Drees.

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

ettich Benelux is uw toon-

aangevende producent van

maatwerk en distributeur 

van gerenommeerde merken op het 

gebied van laboratoriumapparatuur. 
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Albert Scherpbier en Kim Ferron in de hal van de Brightlands Maastricht Health Campus.

Op de Brightlands Maastricht Health 

HealthCampus zal een ‘imaging valley’ 

ontstaan. Nu werken Scannexus en 

de afdeling beeldvorming van het 

Maastricht Universitair Medisch Centrum 

en de Universiteit van Maastricht al nauw 

samen voor wat betreft MRI onderzoek. 

De grote uitdaging is gezamenlijk met 

de andere imagers de datascience ook 

op te pakken. Scannexus werkt namelijk 

met zeer geavanceerde apparatuur 

waaronder de 3T, 7T en 9.4 T. En dan is het 

juist vertalen van de verkregen data een 

belangrijke stap in het bedienen van een 

grotere groep met deze unieke scanners. 

Een goede voorbereiding op de weg naar een compleet 
scanpark is dat er dit jaar door Scannexus voor het eerst een 
Europese subsidie aanvraag is ingediend en toegekend, vertelt 
Kim Feron, manager operations trots. Samen met CEO Albert 
Scherpbier richt ze zich de laatste jaren vooral op het breder 
onder de aandacht brengen van de mogelijkheden van het 
apparatenpark van Scannexus. Daarbij hoort aan de ene kant 
het samenwerken met partners in de ‘imaging valley’ en aan 
de andere kant het zoeken naar mogelijke samenwerkingen 
binnen academische kringen en in de industrie. ‘Doel van de 
oprichting van een ‘imaging valley’ is uiteindelijk te komen 
tot een professionele gemeenschap die imgaging professionals 
bij elkaar brengt om zo een boost te geven aan ontwikkeling, 
preventie, gezondheidszorg en wetenschap.’ Het zijn onder 
andere de provincie Limburg en DSM die dit initiatief 
ondersteunen.  

Artrose
Feron onderstreept het groeiende belang van scannen door 
aan te geven dat in het traject van onderzoek, diagnostiek, 
preventie en therapie scannen steeds vaker een onmisbaar 
onderdeel is. ‘Mede dankzij de verbeterde technologieën 
levert een scan veel exacte informatie op over organen, 
weefsels, biomoleculen en celstructuren. Een scan is daardoor 
een onmisbaar element in het traject naar het gebruik van 
personalized medicine bijvoorbeeld.’ Ook ziekenhuizen en 
academici gebruiken een scan steeds vaker om extra informatie 
te krijgen over een ziektebeeld of als belangrijke kennisbron 
in een wetenschappelijk onderzoek 

Gaat het bijvoorbeeld om regeneratieve geneeskunde dan 
is de 7T volgens Feron en Scherpbier heel belangrijk.  ‘De 
7T geeft een veel mooier en preciezer plaatje dan de 3T en 
dat is vooral van belang voor patiënten die last hebben van 
artrose. Wordt dit op tijd ontdekt dan is het mogelijk op exact 
de goede plek een substantie in te spuiten om dit proces te 
vertragen en zo de plaatsing van een prothese uit te stellen. 
Een knieprothese heeft een beperkte levensduur en met het 
oog op de steeds hogere levensverwachting is het belangrijk 
deze niet te vroeg te plaatsen.’ Een bijzonder project waar 
vanuit verschillende landen belangstelling voor is. ‘Recent 
hebben we nog Zweedse proefpersonen op bezoek gehad die 
in samenwerking met orthopedie van het MUMC op onze 
locatie een MRI scan ondergingen op het 7T systeem.’ 

Scannexus
Onderdeel wereldwijd unieke imaging valley

9.4T
Over de meest geavanceerde scanner, de 9.4T weet Feron 
te vertellen dat deze wordt ingezet voor wetenschappelijk 
onderzoek, omdat deze nog niet voor klinische doeleinden is 
goedgekeurd. Maastricht vervult in dat opzicht internationaal 
een unieke rol, want Scannexus beschikt over één van de 
twee werkende scanners wereldwijd.’ Die positie maakt 
de zuidelijke stad wereldwijd tot de enige locatie waar 
zoveel unieke scanapparatuur op dezelfde campus staat. De 
gedacht is dan ook om nog meer bruggetjes te slaan tussen de 
verschillende imagingfaciliteiten. ‘Met het ziekenhuis delen 
we al heel veel kennis en kunde en het personeel werkt op 
beide locaties. Op dit moment onderzoeken we hoe we die 
samenwerking verder kunnen uitbouwen door onze faciliteiten 
centraal aan te bieden via een website .’ 

Projecten die al lopen zijn die met Amra in Zweden, een 
bedrijf dat internationaal leidend is in het analyseren van 
de lichaamssamentelling. ‘Het doel is om via een MRI 
lichaamsscan van zes minuten de vetverdeling in kaart te 
brengen. Dit is vooral belangrijk bij voedingsonderzoek. De 
praktijk wijst namelijk uit dat iemand die stevig is gebouwd 
niet noodzakelijkerwijs ongezonder is. Dit hangt af van 
de plekken waar het vet is opgeslagen.’ Zo is er een PhD 
binnen onze campus (Cas Fuchs) die onderzoek doet naar 
de spierafbraak in het lichaam tijdens langdurige inactiviteit. 
Scherpbier: ‘Dit is vooral maatschappelijk relevant, omdat 
in ziekenhuizen patiënten tijdens het herstel veel liggen. 
Misschien volgt uit dit onderzoek wel dat het beter is direct al 
meer te bewegen door patiënten zelf het eten te laten halen of 
de tv op een andere plek te hangen.’ 

Dataspecialist
Misschien wel het meest belangrijke speerpunt van Imaging 
Valley Maastricht op dit moment is te zorgen voor een 
begrijpelijke data-acquisitie, interpretatie en analyse van de 
door imaging verkregen gegevens om zo tegemoet te komen 
aan specifieke wetenschappelijke vragen van academische 
groepen en de industrie. ‘Hoe complexer de apparatuur, hoe 
groter het aantal data dat wordt gekregen en niet iedereen 
is in staat deze op de juiste manier te interpreteren. Daarom 
hebben we een eigen data scientist aangetrokken. Zo kunnen 
we een onderzoek naar wens van zoekvraag tot eindresultaat 
begeleiden, want juist binnen nieuwe groepen die we willen 
aanspraken heeft niet iedereen de kennis om de complexe 
data op de juiste wijze te verwerken. Het geven van deze extra 
service werkt in de praktijk zo prettig dat we verwachten dat 
er in de toekomst uitbreiding zal plaatsvinden.’

Kijkend naar het huidige scanpark van Scannexus verwacht 
Feron dat dit ook richting toekomst compleet is waardoor 
verdere uitbreiding nog niet aan de orde is. ‘De vraag is hoe 
exact je wilt meten. De resolutie per systeem voor anatomisch 
scannen is voor de 3T, 7T en 9.4T respectievelijk 1, 0,4 en 0,1 
mm. Aangezien deze wordt uitgedrukt in voxels en je moet 
rekenen met drie dimensies, betekent dit dat de 9.4 T een 1000 
keer hogere resolutie heeft dan de 3T. Daardoor heeft het niet 
voor elk onderzoek meerwaarde een 7T of 9.4T te gebruiken. 
Nu wordt de 9.4T vooral gebruikt voor breinonderzoek, maar 
er zijn natuurlijk nog veel meer toepassingsmogelijkheden.’ 

Maastricht Imaging Valley
Kijkend naar het scanpark dat beschikbaar is in Imaging Valley Maas-
tricht omhelst dit vier verschillende gebieden waaronder massaspectome-
trie en optisch scannen, MRI en PET, CT, CAT, OCT, ultrasound en elek-
tronenmicroscopie. Daarmee bedienen de verschillende partijen het hele 
gebied van in-vivo, ex-vivo, morfologisch en moleculair scanonderzoek. 
Op dit moment werkt de groep van vijftien betrokken personen nauw 
samen dit zeer complete imagingpark wereldwijd onder de aandacht te 
brengen. Kijk voor meer informatie op www.scannexus.nl. 

De Tesla 9,4T
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De kennis die Ad Gerich, Rut Besseling en 

Michiel Damen binnen MSD met betrekking 

tot Proces Analytische Technologie (PAT) 

hadden opgebouwd, wilden ze liever niet 

verloren laten gaan. Daarom was het voor 

hen een logische stap hun eigen bedrijf 

InProcess-LSP op te richten. Inmiddels 

focussen ze zich al lang niet meer alleen 

op het ontwikkelen van PAT-methodes voor 

klanten, maar hebben ze zelf een uniek 

PAT-instrument ontwikkeld voor meting van 

de deeltjesgrootte van nanosuspensies, 

de NanoFlowSizer.  

Voor de drie ondernemende heren waren er drie belangrijke 
redenen om na hun carrière bij MSD voor zichzelf te beginnen. 
Ze genoten enorm van het analyseren van processen, waren 
nog lang niet klaar met de ontwikkeling van hun vakgebied 
en wisten dat ze weinig concurrentie hadden. ‘Voor zover we 
weten zijn er nauwelijks andere bedrijven die diensten met 
betrekking tot PAT aanbieden. De meeste grote farmabedrijven 
hebben eigen mensen in dienst. Er bestaan wel consultants 
die bedrijven in kunnen huren, maar geen die zoals wij over 
eigen testapparatuur en laboratorium beschikken.’ Daarmee 
doelen de mannen op hun erfenis vanuit MSD. Ze beschikken 
onder andere over apparatuur voor inline en offline nabij- 
infraroodspectometrie, Ramanspectometrie, Imaging, 
microscopie en 3D tomografisch meten. Daarnaast is het 
lab voorzien van procesapparatuur, zoals poedermengers om 
intern ontwikkeling van g tot een aantal Kg schaal te kunnen 
doen. Opdrachten die ze uitvoeren hebben betrekking op 

PAT methode-ontwikkeling voor met name farmaklanten, 
troubleshootingonderzoek en analyse van samples en 
processen die niet goed of niet optimaal verlopen. ‘Ook geven 
we trainingen en advies met betrekking tot PAT en process 
performance en efficiency.’

Bumpy road
Gestart in 2014 vertellen de drie eigenaren over de weg die 
zij inmiddels hebben bewandeld. Deze zat vol hobbels en 
kuilen. ‘In eerste instantie konden we nog als zelfstandigen 
doorwerken voor MSD. We hadden echter maar één opdracht, 
dus moesten meteen al op zoek naar andere klanten. Dan is 
het heel handig dat veel ex-collega’s bij andere bedrijven 
werken.’ Daarmee doelen ze vooral op de grotere food- en 
farmabedrijven die hun kennis nodig hebben op het gebied 
van procesontwikkeling, analytische chemie en dan met 
name spectroscopie, data-analyse zoals chemometrie en 
statistische kennis, en richtlijnen en voorschriften binnen de 
farma. ‘In de praktijk is het doen en opzetten van een PAT-
project vaak het op een goede manier bij elkaar brengen van 
personen en expertise. InProcess-LSP heeft vanuit MSD en 
ook binnen InProcess-LSP zelf inmiddels jarenlange ervaring 
met bovengenoemde expertisegebieden. En voor kleinere 
bedrijven is het vaak lastig om op alle genoemde gebieden 
voldoende expertise in te huren.’   
 
In de tijd die in de eerste jaren na de opstart ‘overbleef’, 
ontwikkelden de drie specialisten zelf apparatuur waarvan 
ze wisten dat deze zeer bruikbaar was in hun vakgebied. Het 
resultaat van die inspanning is ongetwijfeld bijzonder, want 
met de nieuwe NanoFlowSizer zijn ze in staat nanodeeltjes, 
deeltjes tot ééntienduizendste millimeter, te meten tijdens het 
proces ofwel terwijl de deeltjes in beweging zijn. Ad Gerich: 
‘Voor de ontwikkeling van de NanoFlowSizer is gebruik 
gemaakt van een bestaande meettechnologie die vooral voor 
materiaalkunde en diagnostiek in de medische wereld wordt 
gebruikt, namelijk Optical Coherence Tomography.’ Gerich 
vertelt dat Rut Besseling de link naar de mogelijkheid voor 
deeltjesanalyse heeft gelegd en verder uitgewerkt. ‘Omdat 

InProcess-LSP
Als voormalige procesanalytische technologen bij 
MSD zijn de eigenaren van InProcess-LSP vooral 
gespecialiseerd in oplossingen voor het monitoren van 
processen in farma. Hun kennis van spectroscopische 
en optische technologie, chemometrische modellen en 
regelgeving is van belang om de vertaalslag te maken 
van theorie naar praktijk om zo risico’s van processen 
te verkleinen en efficientie te vergroten. Ze hebben 
de beschikking over een eigen PAT-laboratorium en 
zijn bezig met de ontwikkeling van hun eerste eigen 
meetinstrument, de NanoFlowSizer. Deze komt vanaf 
volgend jaar op de markt. Kijk voor meer informatie 
op www.inprocess-lsp.com. 

InProcess-LSP
NanoFlowSizer, unieke innovatie voor inline meting nanodeeltjes

de eerste resultaten al bijzonder bemoedigend waren, is de 
ontwikkeling van dit meetinstrument in een stroomversnelling 
gekomen. Om direct in een proces de grootte en de grootte-
verdeling van de nanodeeltjes te kunnen meten, moet je 
veel hogere concentraties deeltjes kunnen meten dan bij een 
conventionele deeltjesanalyse waarvoor vaak verdunningen 
van samples moeten worden gebruikt. Bovendien ‘bewegen’ 
de nanodeeltjes in een proces. Dit in tegenstelling tot bij een 
offline analyse in een cuvet bijvoorbeeld. Het kunnen meten 
onder flowcondities is de crux van onze vinding en heeft 
daarmee de deur naar inline meten geopend.’ 
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‘Op dit moment hebben we al één partner, Teva 
Pharamaceutical Industries, waarmee we samenwerken om 
de apparatuur in de praktijk te testen. Met een tweede zitten 
we in een contractfase, en voor een derde zeer geinteresseerde 
partij doen we aanvullende testen voor een nogal extreme 
nano-suspensie om te zien hoe ver we kunnen gaan met deze 
techniek. In totaal zoeken we drie partners die meewerken 
aan de financiering van dit traject. Het voordeel voor de 
meewerkende partners is dat zij een inbreng hebben in de 
specificaties van de te ontwikkelen apparatuur. Voor ons is het 
belangrijke voordeel dat we vanuit de praktijk ontwikkelen en 
niet alleen vanuit een wetenschappelijk idee.’ 

Waarom PAT?
Waarom zijn metingen tijdens een process zo wenselijk? 
Een goede vraag die aan de basis ligt van InProcess-LSP 
en natuurlijk de ontwikkeling van de NanoFlowSizer. Ad 
Gerich: ‘Ik maak dan meestal de vergelijking met een kip 
die in de oven ligt. Als je die al vaker hebt gebakken, lukt 
het waarschijnlijk wel deze gaar te krijgen in een bepaalde 
tijd, maar als je het proces niet goed onder controle hebt, 
doordat de kip in grootte verschilt of de temperatuur varieert, 
wil je tussendoor ook kunnen meten en controleren. Kijk 
je naar medicijnontwikkeling dan is er veel geld gemoeid 
met de productie van een medicijn. Je wilt dus ten alle tijde 
voorkomen dat het eindproduct niet voldoet. 

Door van tevoren op basis van risico-analyse in kaart te 
brengen waar de grootste risico’s voor afkeur of afwijkende 
kwaliteit van een product zich bevinden, kun je PAT als een 
van de oplossingen inzetten. Helaas kun je met de huidige 
PAT-technieken nog niet alles wat je zou willen weten ook 
daadwerkelijk meten. Dat is één van de redenen waarom 
wij in deze markt graag nieuwe en zinnige innovaties voor 
de industrie willen ontwikkelen. Onze ervaring van de laatste 
jaren is echter dat het nog steeds bijzonder lastig is om 
preventieve maatregelen als PAT in bedrijven goedgekeurd te 
krijgen, omdat dit soort investeringen geld kosten voordat er 
een probleem is. Wat velen zich niet realiseren is dat er veel 
meer geld uitgegeven moet worden als er een daadwerkelijk 
productieprobleem achteraf is.’ 

Nanomedicijnen
Een ander probleem dat de heren met de nieuwe apparatuur 
tackelen heeft te maken met de reden waarom veel medicijnen 
die wel potentie hebben op de plank blijven liggen. Volgens 
Besseling komt dit doordat deze slecht oplosbaar blijken 
of moeilijk door celmembramen worden geabsorbeerd. 
‘Door deze stoffen in te kapselen in liposomen of tot 

NanoFlowSizer
Het eerste door InProcess-LSP ontwikkelde eigen 
instrument is de NanoFlowSizer. Een volledig nieuw 
PAT-instrument dat geschikt is voor het doen van 
inline en offline metingen van nano-suspensies van 
lage tot hoge concentratie deeltjes. Het apparaat is 
non-invasive, in staat tot het meten door een kijkglas, 
en daardoor geschikt voor het doen van metingen 
bij steriele processen. Een ander groot voordeel 
van de NanoFlowSizer is dat deze heel snel werkt 
en binnen enkele seconden al informatie geeft over 
deeltjesgrootte. InProcess-LSP verwacht eind 2018 
het eerste prototype in de markt te introduceren. Floris 
Hamel, Investment Analyst Life Sciences & Medtech 
bij de Brabantse Ontwikkelings Maatschappij (BOM), 
die investeert in de verdere ontwikkeling van de 
NanoFlowSizer, zegt veel vertrouwen te hebben in het 
team van InProcess-LSP en noemt het instrument een 
vinding met veel potentie. Kijk voor meer informatie 
op www.nanoflowsizer.com. 

nanodeeltjes terug te brengen, zijn deze wel op te nemen. Een 
superinteressante ontwikkeling waarbij dus stoffen die als niet 
ontwikkelbaar en moeilijk bekend staan, als nanodeeltje wel 
potentie hebben.’ Zo’n nanosuspensie kan de ene keer helder 
zijn, maar ook troebel of zelfs gaan lijken op tandpasta. ‘Weet 
je dan niet wat er tijdens het proces exact gebeurt en beperk 
je je tot het nemen van samples achteraf, dan kan dit al snel 
tonnen aan ‘efforts’ kosten. Terugkomend op die kip, bewaken 
wij tijdens het hele bakproces de temperatuur, zodat de garing 
optimaal is. Door te meten heb je het proces kortom onder 
controle en kun je dit ook verder verbeteren.’ 

Medicijnen met nanodeeltjes worden volgens Gerich vooral 
gebruikt in de oncologie waarbij ze zich moeten hechten aan 
specifieke tumoren die ze vervolgens vernietigen. Een markt die 
jaarlijks met 23 procent stijgt en wereldwijd lag de omzet in 
2017 tussen 147 en 167 miljard dollar. Gerich vertelt dat het 
juist voor de werking van nanomedicijnen belangrijk is dat de 
spreiding en grootte van de nanodeeltjes goed is. ‘Met de 
NanoFlowSizer kan tijdens de productie via een kijkglas inline 
de deeltjesgrootteverdeling worden beoordeeld. Dit door 
gebruik te maken van laag-coherent nabij infrarood licht en 
complexe rekenalgoritmen. De voordelen zijn dat het productie-
proces niet hoeft te worden onderbroken en dat in veel gevallen 
de meting zelfs nauwkeuriger is dan bij het meten achteraf.  
Bovendien is het productieproces direct bij te stellen als dit  
volgens de meting nodig is.’ Naast nanomedicijnen worden  
nano-deeltjes nog in tal van andere industrieën gebruikt zoals 
cosmetica, food en coatings waarbij de grootte en grootte-
verdeling altijd belangrijke eigenschappen zijn.  

FDA
Belangrijk volgens de heren van InProcess-LSP is tot slot 
ook dat instanties als FDA steeds vaker vragen naar data 
die bewijzen dat het productieproces robuust en goed is. 
‘Als je alleen met data van een goed eindproduct aankomt, 
zegt dat te weinig. Autoriteiten willen graag bewijzen zien 
dat alle proces-stappen en kwaliteit van een product onder 
controle zijn.’ Nog belangrijker misschien wel dan een goede 
methode om te meten, is volgens de deskundigen een goede 
interpretatie van de verkregen data. ‘Zo was onze eerste 
belangrijke klant een farmabedrijf uit Spanje dat samenwerkte 
met een lab in de buurt dat hun verkregen data op een voor 
hen niet helemaal juiste manier interpreteerde. Nadat ze bij 
ons aanklopten voor een second opinion hebben wij er alles 
aan gedaan om dit beter te kunnen, wat ook prima is gelukt. 
Dat bedrijf is nog steeds een belangrijke klant. Ik kan gerust 
stellen dat we inmiddels met een groot aantal bedrijven een 
werkrelatie hebben in binnen en buitenland, waarbij ook een 
behoorlijk deel wordt ingevuld door big-farma.’

Terugkomend op de NanoFlowSizer verwacht Gerich het eerste 
exemplaar eind 2018 bij één van de samenwerkende partners 
te installeren. ‘Omdat we met de andere partners werken 
aan diverse functionaliteiten, zullen de volgende versies in 
een later stadium worden geïnstalleerd. Uiteindelijk zal er in 
2019 een universeel exemplaar op de markt komen waarin de 
diverse functionaliteiten die inmiddels zijn ontwikkeld zoveel 
mogelijk zijn verwerkt.’
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Leveranciers van hulpmiddelen zijn continu bezig met innovatie. 
Het ziekenhuis van de toekomst zal nog meer baanbrekende 
producten en digitale ontwikkelingen kennen die bijdragen 
aan de kwaliteit van leven. Patiënten rekenen bovendien meer 
en meer op een individuele benadering. In combinatie met 
de toenemende zorgvraag maken deze ontwikkelingen de 
noodzaak voor efficiëntie groot. Partnerships met leveranciers 
kunnen op diverse fronten bijdragen aan het verbeteren van die 
efficiëntie. Kest Huijsman, Managing Director van B. Braun 
Medical Benelux, licht toe: “Een leverancier die een breed 
pakket aan middelen heeft, kan ziekenhuisbreed leveren. Dat 
zorgt vanzelfsprekend voor inkoopvoordeel, naast het gemak 
van één aanspreekpunt. Tot zover is er eigenlijk niets nieuws. 
Wij gaan echter al enkele jaren een paar stappen verder. We 
denken mee met ziekenhuizen om de kosten in de hand te 
houden en zelfs te verlagen. Daarvoor gaan we in gesprek: 
waar ligt jullie focus, waar lopen jullie tegenaan? Op basis 
van dergelijke gesprekken worden onze producten ontwikkeld 
en verbeterd. Ook organiseren we trainingen, waarbij we 
personeel de beste handvatten aanreiken om de producten op 
de juiste manier in te zetten en de processen te optimaliseren.”

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

Het ziekenhuis van de toekomst
Efficiëntie dankzij intensief partnership met leveranciers

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Productinnovatie
Naast alle ontwikkelingen op het gebied van partnership, is 
B. Braun sterk gericht op productinnovatie. Continu wordt 
gewerkt aan het verbeteren van veiligheid, gebruiksgemak 
en patiëntvriendelijkheid. Zo introduceerde B. Braun op het 
gebied van endoscopie onlangs een vernieuwende technologie 
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3D-PharmXchange

Sharing expertise
B. Braun kiest voor intensief partnership met 
ziekenhuizen. Een belangrijk resultaat is de oprichting 
van de Elyse klinieken voor nierzorg. De eerste kliniek 
staat in Amstelveen en is een joint venture tussen B. 
Braun en VU Medisch Centrum. Daarnaast nam B. Braun 
klinieken over in Kerkrade, Woerden en Emmeloord. In 
Gorinchem is een nieuwe kliniek opgezet als joint venture 
met de ziekenhuizen van Dordrecht en Gorinchem. 
Een ander voorbeeld van intensieve samenwerking 
tussen B. Braun en ziekenhuizen is het externe centraal 
sterilisatiecentrum in Groningen dat in 2016 gerealiseerd 
werd. Het gaat om een samenwerkingsverband tussen B. 
Braun, het UMCG en de Ommelander Ziekenhuisgroep 
onder de naam Sterinoord. 

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

3D-PharmXchange is a Dutch consultancy firm dedicated to 
the development of pharmaceuticals, diagnostics and medical 
devices. We bring direct solutions that fit your company in key 
areas of pre-clinical, clinical, CMC, regulatory affairs, busi-
ness development and project management by merging diffe-
rent disciplines as necessary in a highly integrated and flexible 
manner. With a long‐standing experience in taking complex 
multidisciplinary projects forward in a range of disease areas 
and phases, we adhere to a number of key parameters to ensu-
re maximal value creation and success.
We provide solutions by designing, developing and executing 
optimized drug development scenarios by putting the best 
team together and adhering to high level of ownership and ex-
cellence. Integrating our various expertise with strategic, ope-
rational and valuation knowledge, we are committed to advan-
ce our clients’ therapeutic agents to minimize risk investment 

in the most time and cost effective manner. In addition, we 
tailor and align dynamically with the client’s internal expertise 
to provide high-quality services.
 
We support a range of clients, including: Virtual companies, 
spin-offs, start-ups, biotechs with customized solutions, Big 
pharma teams by filling gaps in operation

Some of our clients include : iTeos (non-clinical development 
for oncology immunomodulators), Biocartis (management le-
vel support in the development and market launch of the Idylla 
platform), Uniqure (coordination of the development and mar-
ket launch of their lead product Glybera®), Treeway (com-
plete development and management level support), FlexLab 
(project management, including business development, mar-
keting and communication), Medir (management and full 
development of intranasal midazolam, including coordinati-
on and technical support of out-licensing), Venodermal (full 
development, project management and commercialization). 
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Het Leidse Hercules Pharmaceuticals heeft op de 
AACR (American Association for Cancer Rese-
arch) bijeenkomst in Chicago (april 2018) de pos-
ter L.B-128 gepresenteerd. De resultaten laten zien 
dat de Aryl Hydrocarbon Receptor (AhR) een be-
langrijke driver is van kanker, en kanker immuno 
suppressie. AhR remming kan krachtige anti-kan-
ker effecten hebben. De Ahr remmer HP163 van 
Hercules is met name effectief in het blokken van 
de tryptophan>IDO/TDO>kynurenine>AhR path-
way. Professor David Sherr, een van de oprichters 
van Hercules, presenteerde de poster. Sherr is een 
international key opinion leader op het gebied van 
kanker immunologie (Boston University). Het doel 
van Hercules is om AhR inhibitors te ontwikkelen 
als monotherapie of gecombineerd met andere 
antikanker behandelingen als anti PD1/L1 antili-
chamen en IDO inhibitors. Voor meer informatie: 
hercules-pharma.nl

Gilbert Technologies

Hercules 
Pharmaceuticals 
presenteert AhR 

resultaten op AACR

Gilbert Technologies, een spin-off van de 

TU Delft die zich richt op de ontwikkeling 

van haar innovatieve en gepatenteerde 

EHDA inhalatietechnologie, staat aan 

de vooravond van haar eerste grote 

investeringsronde met Ekoy Investment 

Partners.

De, op basis van nanotechnologie gebaseerde, 
Elektrohydrodynamische Atomisatie (EHDA) technologie 
heeft de potentie unieke voordelen aan patiënten te bieden 
voor aerosolisatie en targetting van meer complexe en 
geavanceerde geneesmiddelen  zoals bijvoorbeeld biologicals, 
cytostatica en fibroseremmers. 

Met deze zogenaamde ‘electrospray’ 
kunnen aerosolen in deeltjesgrootte 
variëren, waardoor, afhankelijk 
van het ziektebeeld en de toe te 
dienen medicatie, het geneesmiddel 
nauwkeurig lokaal kan worden getarget 

in de luchtwegen. De druppelgrootte kan binnen 
een smal interval worden geregeld, waardoor een 
uniforme en monodisperse aerosol ontstaat. Met 
de gecontroleerde druppelgrootte kan het medicijn 
op de juiste plaats in de longen worden afgegeven, 
wat resulteert in relevante klinische voordelen.

Voor meer informatie, zie: 
www.gilberttechnologies.eu

Electrospray 

(schaalgrootte 

0,3 mm) © Gilbert 

Technologies
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Met de levering van balansen voor het 
wegen tot op zeven decimalen achter 
de komma, pipetten, instrumenten als 
titratiesystemen, dichtheidsmeters en pH-
meters is METTLER TOLEDO praktisch bij 
elke weeghandeling in het lab aanwezig. 
Daardoor lijkt het specialisme Autochem 
een vreemde eend in de bijt. Toch is het 
juist de kennis over wegen die dit bedrijf 
in staat heeft gesteld lab equipment te 
ontwikkelen dat Research & Development 
werkzaamheden vergaand automatiseert.  

Bas ten Berge maakt zich als business area manager sterk 
voor de organisatie van de verkoop van alle apparatuur 
van METTLER TOLEDO die wordt gebruikt op het lab. 
Uitdagend voor hem is dat hij binnen het METTLER TOLEDO 
laboratorium portfolio vele verschillende concurrenten kent. 
De ene is gespecialiseerd in precisiewegen, terwijl een ander 
de laboratoriummarkt meer vanuit de biotechnologie benadert 
waarbij wegen een bijrol vervult. ‘Ons sterke punt is dat 
wij veertig procent van alle laboratoriumanalyses met onze 
equipment kunnen invullen waarbij ons software platform 
LABX de toegevoegde waarde biedt in het kader van Data 
Integrity en Data Security. Het elimineren van handmatig 
dataverwerking en het zekerstellen van data zijn slechts een 
paar voordelen van het dit platform.’

Balansen en Pipetten 
Als chemisch technoloog specialiseerde Bas ten Berge zich 
na zijn HBO al snel in de verkoop. Wat hij belangrijk vindt, is 
dat zijn functie moet aansluiten bij zijn achtergrond. Daarom 
voelt hij zich bij METTLER TOLEDO als verantwoordelijke 
voor de labwereld als een vis in het water. ‘Alles begint 
altijd ergens op een laboratorium. Wat dat betreft staan we 
aan de basis van alle nieuwe ontwikkelingen en dan zijn 
betrouwbaarheid en nauwkeurigheid heel belangrijk. We 
hebben ons aanbod daarvoor opgedeeld in vier werelden. Die 
van het precisiewegen, de pipetten, analytische instrumenten  
automated chemistry.’ De eerste twee zijn volgens de manager 
de snelle werelden, omdat het gaat om producten waarbij over 
de aanschaf relatief kort wordt nagedacht. ‘In de Benelux 
werken er een achttal mensen die verantwoordelijk zijn voor 
de verkoop van onze weeginstrumenten en vier houden zich 
specifiek bezig met de verkoop van pipetoplossingen.  Op 
het gebied van laboratoriumbalansen zijn we de grootste 
en binnen de markt van liquid handling (pipetten) zijn we 
nummer twee of drie.’

METTLER TOLEDO
Wegen, meten en analytische workflows vereenvoudigen

Pipetten verkoopt METTLER TOLEDO nog steeds onder 
de naam RAININ , naar het bedrijf dat de gigant in 1992 
overnam. ‘Een zeer sterke brandnaam, omdat we ook de tips 
zelf produceren en leveren. Dat is cruciaal, want we hebben 
een patent op de techniek om deze tips zonder veel kracht te 
vergrendelen en vervolgens weer af te werpen. Helaas is dat 
patent binnenkort afgelopen, maar we zijn in afwachting van 
innovatie die dit systeem vervangt ofwel nog verder verbetert.’ 
Hoe groot het bereik van RAININ wereldwijd is, blijkt wel 
uit het feit dat in de fabriek in Oakland USA dagelijks tien 
miljoen tips per dag worden gemaakt.

Analytische Instrumenten
De derde wereld van METTLER TOLEDO is volgens Ten Berge 
de wereld van de analytische instrumenten. Geavanceerde 
producten waarvoor meer chemische kennis nodig is 
om deze te verkopen. Daaronder vallen titratiesystemen, 
dichtheidsmeters, PH-meters, smeltpuntmeters en apparatuur 
voor thermische analyse. ‘Apparatuur die bedrijven niet 
zomaar aanschaffen, omdat het vaak gaat om investeringen 
van 20.000 tot anderhalve ton. Het grote voordeel voor onze 
klanten is dat we in totaal honderd servicetechnici hebben 
rondlopen waarvan er veertig tot vijftig specifiek getraind 
zijn voor onderhoud en preventiewerkzaamheden aan deze 
en andere apparatuur van ons op het lab. Daardoor hoeven ze 
nooit lang te wachten bij een calamiteit.’

Autochem
Komend bij het laatste specialisme op het lab legt Ten Berge uit 
dat het grote verschil met de andere werelden is dat het bij deze 
apparatuur niet gaat om het wegen, maar om het uitvoeren van 
chemische reacties waarbij vaak grote opstellingen nodig zijn 
om stoffen bij elkaar te voegen en er vervolgens een andere stof 
uit te halen. ‘Een industrie waar flink in wordt geïnvesteerd als 
je alleen al kijkt naar de ontwikkeling van medicijnen.’ Voor 
dat proces en andere chemische processen beschikt METTLER 
TOLEDO over diverse instrumenten die de wereld van 
reactorkunde en technologie verder automatiseert en waardoor 
binnen R&D afdelingen experimenten tot vijf keer versneld 
kunnen worden. Doordat er in plaats van één experiment per 
dag vijf experimenten per dag kunnen worden gedaan. 

Bijzonder is volgens Ten Berge dat METTLER TOLEDO de 
enige is die op een geautomatiseerde wijze in staat is reacties 
in beeld te brengen met behulp van sensoren en software. 
‘Wij zijn dan ook volop mee bezig dit onder de aandacht te 
brengen, maar de techniek is zo revolutionair dat we eerst aan 
moesten tonen dat dit werkt. Daarom hebben we samen met 
een groot farmaceutisch bedrijf in Belgie deze instrumenten 
verder ontwikkeld en geoptimaliseerd.’ 

Kijkend naar de manier waarop METTLER TOLEDO zich 
nu in de markt voor de het versnellen van R& D-projecten 
positioneert, merkt de business area manager op dat het 
belangrijk is de ontwikkelingen in de farmaceutische en 
chemische laboratoriummarkt nauwlettend te volgen. ‘Zo zien 
we in deze markt twee duidelijke trends. De ene is dat veel grote 
partijen steeds vaker productiewerk uitbesteden aan Contract 
Manufacturing Organizations die niet altijd de financiële 
middelen hebben om te investeren in onze apparatuur tenzij 
de opdrachtgever dit voorschrijft. Een tweede ontwikkeling is 
dat grote farmaceutische bedrijven meer en meer R&D werk 
uitbesteden aan Contract Research Organizations. Ook dat 
zijn belangrijke klanten waar wij ons op richten, want ook zij 
hebben er baat bij efficiënter te werken.’  

Laboratorium trends – 5S
Belangrijk voor elke investering die in labapparatuur wordt 
gedaan is volgens Bas ten Berge te weten wat dit oplevert. 
Klanten willen volgens hem in de toekomst de voor hem 
bekende 5 s’en, namelijk Simple Operation, Seamless 
Workflows, Safe Results, Solid Compliance en Sustaina-
ble Solution. Dus apparatuur die het mogelijk maakt met 
minder gekwalificeerd personeel hetzelfde of zelfs meer 
analysewerk te doen, nog accuratere en betrouwbare re-
sultaten te verkrijgen met apparatuur die voldoet aan de 
wetten en regels, duurzaam is en dus lang meegaat. Vijf 
trends waar METTLER TOLEDO zich bewust op richt bij 
de ontwikkeling en verkoop van labequipment. Kijk voor 
meer informatie op www.mt.com   
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Talent Transmitter

Noord Nederlandse bedrijven werken samen in de Life Cooperative. En het werkt.

Ton Vries, voorzitter van de Life Cooperative, weet nog 
goed hoe het begon.  Een coalitie van vijf LifeSciences on-
dernemers besloten om een coöperatie op te richten om 
door intensieve samenwerking hun kosten te verlagen en 
hun inkomsten te verhogen. Nu, drie jaar later, zet de Life 
Cooperative met 21 leden en 2.000+ werknemers meer dan 
€200 miljoen per jaar om. 

Vries en de andere lifescience-ondernemers constateerden 
dat de coöperatie een mooie samenwerkingsvorm is. En dus 
kwam Life Cooperative. ,,Het is iets dat ook heel goed in 
Noord-Nederland past’’, vindt Vries. ,,We doen haast allemaal 
iets soortgelijks binnen de Life Sciences en dus kunnen we 
bijvoorbeeld ook trainingen, beurzen, projecten en inkoop ge-
zamenlijk doen.’’

Groei dankzij coöperatie
En samenwerken in een coöperatie brengt rendement in de por-
temonnee, zo blijkt na een paar jaar. De Life Cooperative, in 
2015 gestart, bewijst het in de praktijk: er is hier jaarlijks drie 
procent meer groei in de lifesciences sector dan in den lande. 
,,We kijken ook hoe we gezamenlijk kunnen optrekken 
naar de markt. Financieringsmodellen, investeringen, 
investeerders, subsidies, alles wordt gedeeld. En we zoeken 
eerst in de coöperatie als we iets nodig hebben.’’ Ton Vries: 
,,Je merkt dat het vertrouwen tussen de bedrijven met het 
jaar groeit. Er wordt serieus samen opgetrokken in diverse 
innovatie- en samenwerkingsprojecten. We kunnen gerust 
stellen dat de LifeCooperative de economie, innovatie en 
de werkgelegenheid stimuleert op lokaal, regionaal en zelfs 
landelijk niveau.’’

Berendsen Micronclean | Koopman Heeresweg 10 | 8701 PR Bolsward | 0515 570 820 | cleanroomservice@berendsen.nl

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

MicronGoggles 
- Cleanroombrillen Service

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

Geautomatiseerd en gevalideerd proces

Volledig traceerbaar door micro-chips

Automatisch vervang van bril 

Altijd beschikking over een consistent schone cleanroombril 

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

Het hightech bedrijfsleven zit te springen om multidiscipli-
naire talenten. Terwijl dit soort vakmensen na hun studie 
vaak moeite hebben om de juiste, uitdagende research- en 
werkplek te vinden. Start up ‘Talent Transmitter’, wer-
ving en selectie, wil in deze specifieke situatie van vraag 
en aanbod een brug bouwen en dit beter gaan afstemmen 
tussen deze partijen. Talent Transmitter is aanwezig op  
2 locaties nl Brainport regio Eindhoven (Strijp S) en de 
Life Science technologie-hub Pivot Park in Oss. 

Om concurrerend te blijven moeten bedrijven voortdurend 
innoveren en daarvoor steeds meer verschillende 
technologieën combineren. De vraag naar multidisciplinair 
opgeleide vakmensen groeit daarom snel. Om te voorzien in 
een passend aanbod van professionals is Talent Transmitter 
opgericht. Deze start up koppelt pas afgestudeerden met 
multidisciplinaire kennis en vaardigheden aan bedrijven die 
voor hun research op zoek zijn naar dit specifieke, schaarse 
talent. Maar ook talenten met enkele jaren ervaring kunnen bij 
Talent Transmitter terecht voor hun next step.
Talent Transmitter screent deze zogenoemde ‘high potentials’ 
uitvoerig zodat een optimale match met researchposities 
is verzekerd. De talenten uit het hoger onderwijs komen 
via de start up niet alleen aan een uitdagende werkplek. 
Talent Transmitter biedt de talenten ook een training aan 
om zichzelf verder te ontwikkelen zodat ze als professional 
ook in de toekomst de juiste weg weten te bewandelen en zo 
waardevoller zijn voor bedrijven. 
De start up richt zich vooral op de hightech conglomeraten 
zoals de Eindhoven Brainport regio en de Life Science 
technologie-hub Pivot Park in Oss. Deze technologie centra 
zijn een weloverwogen focus keuze. De oprichters zelf hebben 
een brede diversiteit in hun eigen achtergrond, namelijk 
analytische chemie, instrumentele analyse, procestechnologie, 
biotechnologie, immunologie, natuurkunde en optische 
technologie. Op de genoemde kenniscentra komen deze 
technologieën samen. De twee oprichters van Talent 
Transmitters zijn Mayuri Nalawade en Mark van Lieshout 
hebben met hun multidisciplinaire werkervaring een groot 
voordeel voor alle partijen, ze spreken de taal van zowel de 
talenten als de opdrachtgevers en weten zo precies wat nodig 
is om het beste talent te vinden voor de juiste werkplek.

Interesse? 
Neem snel contact op via 
www.talenttransmitter.nl of 
bel  +31 6 37295807/ 

+31 6 49861250
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De Faculteit der Natuurwetenschappen, 

Wiskunde en Informatica van de 

Radboud Universiteit in Nijmegen heeft 

sinds enkele maanden de beschikking 

over de JEM-1400Flash Transmissie 

Elektronenmicroscoop (ook wel TEM 

genoemd) van JEOL. Een belangrijke 

aanwinst voor de faculteit. Niet alleen 

vanwege de degelijkheid van deze 

Transmissie Elektronenmicroscoop maar 

vooral omdat het een efficiëntere logistiek 

van het onderzoek mogelijk maakt. 

Geert-Jan Janssen, verantwoordelijk voor de elektronen 
microscopen bij het gemeenschappelijke instrumentarium 
van de faculteit FNWI, is ingenomen met de JEM-1400Flash: 
“Het is een robuust werkpaard.”

Na twintig jaar was de faculteit toe aan een nieuwe 
Transmissie Elektronenmicroscoop waarbij de keuze viel op 
de JEM-1400Flash. Niet onlogisch, want er is een lange en 
goede ervaring met de apparatuur van de Japanse producten. 
Bovendien wordt naast nog een JEM-2100 ook een scanning 
elektronenmicroscoop, de JEOL JSM-6330 Cryo FESEM 
(cryo-field emission scanning electron microscope), ingezet. 

Bij de selectie voor een nieuwe Transmissie Elektronen-
microscoop viel de keuze op de JEM-1400Flash met name 
door de robuustheid van het apparaat en de gebruikers-
vriendelijkheid, vertelt Geert-Jan Jansen: “In principe is het 
een apparaat voor de faculteit zelf, maar er zijn ook andere 
faculteiten en externe partijen die er gebruik van willen en 
kunnen maken. Dat betekent dat je rekening moet houden met 
veel verschillende gebruikers die ook weer verschillend 
onderzoek doen. De een wil snel vezeldiktes controleren, de 
ander een bacterie in beeld brengen. Daar heb je een echt 
werkpaard voor nodig, een robuust apparaat.”

‘Een robuust werkpaard’
JEOL JEM-1400Flash brengt nieuwe dynamiek in research

En niet in de laatste plaats een werkpaard dat ook nog eens 
gebruikersvriendelijk is, vervolgt Jansen: “Dat was een 
belangrijke voorwaarde. Ook weer omdat de JEM-1400Flash 
zeer breed wordt ingezet en door verschillende gebruikers. 
Dan is gebruikersvriendelijkheid een belangrijk thema. In de 
praktijk voldoet het apparaat hier zeker aan: met anderhalf 
uur kun je de basiskennis overbrengen op de gebruiker en kan 
deze er al mee aan het werk.”

De eenvoudige bediening, dankzij de geavanceerde software, 
in combinatie met een brede inzetbaarheid, van biologie tot 
materiaalkunde, biedt studenten, AIO’s maar ook onderzoekers 
van andere faculteiten en zelfs externe partijen de mogelijkheid 
om efficiënter onderzoek te doen. Er is een andere dynamiek 
gecreëerd door de toevoeging van de JEM-1400Flash, zo 
blijkt. “Het apparaat is voor heel veel onderzoeksrichtingen 
geschikt. Wat je in de praktijk nu ziet is dat men snel even iets 
wil controleren: klopt iets voordat je verder onderzoek gaat. 
Soms is dat een kwestie van een paar minuten. Dan heb je nog 
geen complex apparaat nodig. Pas als het onderzoek verder en 
dieper gaat, stap je  over naar de grotere JEM-2100 of worden 
samples onder cryo bestudeerd. Door de verscheidenheid in 
apparatuur, zoals wij die nu beschikbaar hebben, ontstaat er 
een veel efficiëntere logistiek in het onderzoek.”

De JEM-1400Flash zoals de Radboud-faculteit heeft 
geïnstalleerd, kan onder andere gedetailleerde structuren (tot 
0.4 nm resolutie) detecteren bij een hoge vergroting.  De JEM-
1400Flash is voorzien van een overlay functie naar optische 
microscopie en een hoog-gevoelige Matataki Flash sCMOS 
camera. Daarmee kunnen frames met een hoge snelheid worden 
opgenomen. Naast de conventionele elektromagnetische 
image shift, is de JEM-1400Flash uitgerust met een montage 
systeem met een gemotoriseerde x-y positionering. Met dit 
nieuw systeem kunnen, naast enkele beelden, ook panorama 
montages over een oneindig oppervlak worden opgenomen bij 
een hoge vergroting.

Arnold Kruize van JEOL: “Er zijn veel opties denkbaar 
voor deze Transmissie Elektronenmicroscoop . Bijvoorbeeld 

“Direct antwoord”
Fan van de nieuwe JEM-1400Flash is PhD Jelle 
Toebes die op de Nijmeegse faculteit onderzoek doet
naar polymeren. “Het idee is dat we daarmee nano-
motoren ontwikkelen die medicijnen transporteren 
door het lichaam tot exact de plek waar ze nodig zijn.”

Een kwestie van veel trial and error. Toebes: “Je hebt 
meerdere samples en soms heb je het idee dat iets zou 
kunnen werken. Deze microscoop biedt die mogelijkheid. 
Je hoeft eigenlijk niets te doen of in te stellen om een 
goed plaatje te krijgen. Je kunt condities veranderen en 
kijken welke effecten dat heeft. Kortom, je krijgt direct 
antwoord.”

Geert-Jan Jansen: “Het type gebruiker zoals Jelle, zien 
we steeds vaker. Veel doorloop van onderzoek, veel 
samples die men snel wil controleren. Enerzijds maakt de 
JEOL dat mogelijk, anderzijds neemt daardoor dan ook 
de vraag weer toe.”

Arnold Kruize: ‘Wij zien daarom bij JEOL een groeiende vraag naar dit type microscoop.”’. 

had men ook de keuze kunnen maken voor een andere 
camera. Dat is echter niet gebeurd, omdat daarmee de 
gebruikersvriendelijkheid weer af zou nemen. Bovendien is de 
behoefte aan meer opties er in deze fase van onderzoek niet.”
Juist het gemak en de snelheid waarmee de Transmissie 
Elektronenmicroscoop  nu inzetbaar is, wordt een steeds 
belangrijker aspect: “Wij zien daarom bij JEOL ook een 
groeiende vraag naar dit type.”

Ook in de ontwikkeling dat in de wetenschap, R&D en 
andere onderzoeksvelden, de disciplines steeds dichter bij 
elkaar komen en onderzoek multidisciplinair wordt, past een 
‘handzame’ en efficiënte Transmissie Elektronenmicroscoop . 
Dat wordt ook nog eens bewezen in Frankrijk waar de JEM-
1400Flash gebruikt wordt bij asbest-onderzoek en aan de lo-
pende band samples onderzocht moeten worden.

Maar ook in Nijmegen blijkt de nieuwe Transmissie 
Elektronenmicroscoop  inmiddels uren te maken. “Men kan 
de JEM-1400Flash reserveren voor telkens tien minuten. De 
ervaring is nu dat het apparaat per week tussen de 20 en 30 uur 
in gebruik is”, besluit Geert-Jan Jansen.
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Donderdag 27 september tijdens de World of 

Health Care is weer het moment waarbij onder-

nemers en experts in de gezondheidszorg de 

verbinding maken. De aanwezige internationale 

deelnemers zijn beïnvloeders en beslissers in de 

zorg komend uit België, China, Colombia, Duits-

land, Indonesië, Frankrijk, Polen, Zuid-Afrika, VAE, 

de VS en nog veel andere landen. 

Kenmerkend door een geheel unieke en interactieve stijl 
wordt de focus gericht op het verbeteren van internationale 
gezondheidszorg met de inbreng van Nederlandse expertise. 
Meer dan 1000 Nederlandse LSH-professionals en internati-
onale delegaties zullen netwerken, kennisdelen en inspireren 
met betrekking tot mondiale- en lokale trends alsmede uit-

dagingen en kansen in de gezondheidszorg. In de ruim 4000 
vierkante meter vol inspiratie en interactie kunnen bezoekers 
deelnemen aan inhoudelijke paneldiscussies, specifieke lan-
denbijeenkomsten, interactieve co-creatie sessies, luisteren 
naar keynotes of een bezoek brengen aan de expo. Hier tonen 
Nederlandse organisaties vanuit verschillende sterktes binnen 
de gezondheidszorg hun vooruitstrevende ‘smart solutions.’

Nutrition, BioPharma en Value Based 
Health Care
Tijdens de derde editie van World of Health Care wordt aan-
dacht geschonken aan Nutrition, BioPharma en Value Based 
Health Care. Zo verwelkomen wij keynote spreker John Mat-
tison (Chief Health Information Officer | Kaiser Permanente). 
John Mattison levert een actieve bijdrage aan onder andere 
wereldwijde onderzoeksinitiatieven in genomics. Aanvullend 
vindt een panelsessie plaats waarin de discussie wordt aan-
gegaan rondom de grote veranderingen in het zorglandschap. 
Daarnaast zorgen de vel food trucks, een speciale fun zone en 
de privé workspots die dag voor een aangename ambiance! 

Voor meer informatie zie www.wohc.nl en www.tfhc.nl  
Of neem contact op met Task Force Health Care via: 
info@tfhc.nl

Meer dan 100 internationale zorgbeslissers bezoeken 
World of Health Care 2018 | 27 Sept | RDM Rotterdam

IMIHGOM

IMIHGOM is a European business development and 
licensing company with in-depth scientific and business 
experience and excellent track record. IMIHGOM actively 
empowers companies across Europe and the USA through 
its Technology and Venture services. Together, we Shape 
the Future of successful drug development.

IMIHGOM Technology Services: Leveraging our large 
network of contacts and knowledge of the market landscape, 
we introduce products/services/expertise from portfolio 
partners to drug discovery and development programs at life 
science companies. We work closely with you – as a virtual 
extension of your team – to develop a customized and tailored 
business development strategy. With this strategy, we identify 
and develop new B2B opportunities faster, better, and cheaper 
than you could do yourself.
IMIHGOM Venture Services: We facilitate all stages of 
licensing transactions, from sourcing to closing. We offer 
flexible working models to suit your needs, working as a 
virtual extension of your innovation team. Our broad range of 
industry contacts are valuable in securing licensing agreements 
for our clients. We focus on getting the right process in place, 
getting the right parties to the table, and ensuring negotiations 
proceed as smoothly as possible. The end goal is to achieve a 
winning situation on both sides of the table.
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AbbVie is een biofarmaceutisch bedrijf en al 

20 jaar actief binnen de immunologie. Eerst 

onder de naam Abbott en sinds 5 jaar onder 

de vlag van AbbVie. Medisch directeur Stefan 

Florentinus heeft gezien wat er is bereikt in die 

jaren, vertelt over de hoogtepunten en kijkt 

vooruit. Want AbbVie blijft een belangrijke 

rol spelen in de ontwikkeling van nieuwe 

mogelijkheden voor patiënten met een 

inflammatoire aandoening zoals reumatoïde 

artritis, de ziekte van Crohn of psoriasis. 

AbbVie innoveert en bouwt voort op immunologie leiderschap  

‘AbbVie heeft een hele sterke basis en een enorme footprint in 
de immunologie. Met ons geneesmiddel helpen we patiënten in 
veertien verschillende ziektegebieden binnen de reumatologie, 
gastroenterologie, dermatologie en inflammatoire oogziekte. 
Door de innovaties is er in de afgelopen 20 jaar veel verbeterd in 
de behandeling van patiënten met inflammatoire aandoeningen. 
Al die ervaring zetten we nu in bij de ontwikkeling van nieuwe 
mogelijkheden en middelen. Want we blijven innoveren, niet 
alleen op het gebied van nieuwe geneesmiddelen maar ook op 
gebruikersgemak, effectiviteit en hoe we naar de behandeling 
kijken. We kunnen patiënten nu holistischer behandelen, we 
kijken naar de mens, de kwaliteit van leven en wensen, niet 
meer alleen naar de ziekte.’

Nieuwe mogelijkheden beginnen bij onderzoek en innovatie
‘De komst van TNF-inhibitie heeft voor veel inflammatoire 
ziekten een doorbraak betekend. Als je nu bijvoorbeeld 
reumatoïde artritis krijgt, hoef je niet meer in een rolstoel 
terecht te komen. Maar er zijn nog steeds mensen die 
onvoldoende reageren op de huidige behandelmogelijkheden. 
De volgende generatie geneesmiddelen heeft andere 
werkingsmechanismen en pakt andere ontstekingen aan. Deze 
nieuwe geneesmiddelen worden ook getest ten opzichte van, 
en in combinatie met, middelen die nu de gouden standaard 
zijn. Daarmee wordt het behandelpalet breder en effectiever. 

Dit alles begint bij het onderzoek en de innovatie in het 
laboratorium, en daar zit AbbVie midden in.

Meer dan een geneesmiddel
‘Vanuit ziekenhuizen en artsen krijgen we vaak terug dat AbbVie 
sterk is de ontwikkeling van innovatieve geneesmiddelen, 
maar ook van innovatieve zorgoplossingen. Deze feedback 
komt, denk ik, voort uit de kwaliteitsbevorderende projecten 
die we de doen, die niet direct gekoppeld zijn aan onze 
geneesmiddelen. Zo bieden we bijvoorbeeld praktische en 
mentale support om een behandeling goed te volgen en zetten 

we ons in voor het gerichter behandelen van patiënten aan 
de hand van doelstellingen die voor de patiënt relevant zijn. 
Voor de één kan dat klinische remissie (het stoppen van de 
ziekteactiviteit) zijn, voor de ander is dat een psoriasisvrije 
huid of het pijnvrij uitvoeren van een hobby. 

We werken alleen aan echte 
toegevoegde waarde
‘AbbVie kiest ervoor om alleen nieuwe innovatieve 
geneesmiddelen te ontwikkelen die echt een toegevoegde 
waarde bieden naast bestaande therapieën. Dat zie je 
niet alleen terug in de klinische meerwaarde, maar ook 
in het gebruiksgemak voor patiënten en onze inzet in 
ziektegebieden waar weinig opties zijn. Voor sommige kleine 
patiëntengroepen zijn er weinig behandelmogelijkheden, 
wij zetten ons daarvoor in omdat juist daar de behoefte 
groot is. We werken toe naar de introductie van twee nieuwe 

immunologische geneesmiddelen, bij de ontwikkeling 
daarvan is veel aandacht uitgegaan naar gebruiksgemak. Als 
we nog verder in de toekomst kijken voorzie ik geheel nieuwe 
werkingsmechanismen. Geneesmiddelen die nu bijvoorbeeld 
getest worden in de oncologie, gaan ook getest worden in 
de immunologie en de eerste biotech oplossingen komen 
beschikbaar. Daarnaast gaan de combinaties van klassieke 
en nieuwe geneesmiddelen in de toekomst een rol spelen. 
Het idee is dat zo’n combinatie minder bijwerking geeft 
omdat de werkzame stoffen specifieker worden afgeleverd in 
het lichaam. Als ik over de toekomst en alle resultaten van 

‘Als ik over de toekomst en alle resultaten van de 

afgelopen jaren praat, krijg ik daar echt energie van.’

‘Het gaat er om of je de 

kans neemt of niet, 

maar bij AbbVie liggen 

de mogelijkheden open.’

Trots op AbbVie 
en de mensen

Stefan over AbbVie: ‘We maken ons er hard 
voor dat patiënten fit kunnen zijn voor werk 
en privéleven. Dat doen wij binnen vier 
ziektegebieden: immunologie, neurologie, 
virologie en oncologie. Onze patiëntgerichte 
mentaliteit vind je terug binnen AbbVie, in de 
energie en in de mensen. We werken met een 
enthousiaste en ambitieuze groep mensen 
in verschillende rollen. We hebben niet alleen 
medische functies of collega’s die klinisch 
onderzoek begeleiden, maar bijvoorbeeld 
ook marketing, logistieke en market access 
rollen. Bij alle collega’s zie je focus en passie 
voor wat ze doen. We eindigen al jaren in de 
top tien van Great Places to Work, het spreekt 
voor zich dat mensen AbbVie als goed 
werkgever ervaren. De aandacht voor het 
individu is groot met ontwikkelbudgetten, tijd 
en ruimte. Iedereen heeft een ontwikkelplan, 
je kunt je ontwikkelen binnen één specialisme 
of juist in de breedte. Van uitvoerend tot 
management, van medisch naar marketing 
of richting een internationale functie die je 
vanuit Nederland vervult, of door tijdelijk in 
het buitenland te gaan werken. Uiteindelijk 
gaat het er om of je de kans neemt of niet, 
maar bij AbbVie liggen de mogelijkheden 
open.’

de afgelopen jaren praat, krijg ik daar echt energie van. De 
komende jaren worden dynamisch en ik ben er trots op dat 
AbbVie zo’n grote bijdrage levert binnen de immunologie. 
En dat zit niet alleen in onze middelen, maar ook in onze 
aandacht voor de patiënten en de bijbehorende oplossingen 
die patiënten helpen in hun behandeling.’
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Jeffrey Hensen (links) en Lucien Strackx

Biotechnologie zit al vele jaren in een 

opmars. Er worden steeds meer geheimen 

ontrafelt die onze gezondheid en 

quality of life verbeteren. We begrijpen 

steeds meer en meer van ons lichaam, 

op steeds gedetailleerder niveau. De 

nieuwe ontwikkelingen op cellulair en 

moleculair niveau maken het mogelijk 

om therapieën te ontwikkelen op deze 

specifieke gebieden. Denk hierbij aan 

regeneratieve geneeskunde, gentherapie 

en gepersonaliseerde medicijnen. 

RECRUITMENT ZIT IN ONS DNA

Hierdoor is er een sterke behoefte ontstaan aan hoog opgeleid 
en gekwalificeerd personeel. Niet alleen op het gebied van 
R&D maar ook op het vlak van opschaling, kwaliteit en 
business development. Het vinden van deze mensen is als 
zoeken naar een ‘naald in de hooiberg’.  Thema  Group  blijkt  
hierin  steeds weer succesvol te zijn.

Biotechnologie is nog altijd een sterk groeiende branche. 
Niet voor niets. Dankzij onderzoek neemt de kennis over 
aandoeningen toe en worden geneesmiddelen verbeterd zodat 
de kwaliteit van leven toeneemt. Biotechnologie staat ook aan 
de voet van nieuwe diagnostica die sneller en nauwkeuriger zijn 
dan huidige middelen zodat mensen een persoonlijke analyse 
kunnen krijgen. Verantwoordelijk voor de ontwikkeling van de 

geneesmiddelen en diagnostische producten zijn vaak kleinere 
biotechnologiebedrijven. Zij beschikken over de juiste 
kennis die ze veelal  in  samenwerking  met  universiteiten 
en ziekenhuizen inzetten om tot belangrijke ontdekkingen 
te komen. Maar een product  daadwerkelijk  succesvol  in  
de markt zetten, vraagt meer. De toch al schaarse middelen 
moeten effectief worden ingezet.

Jeffrey Hensen, Senior Consultant en Partner bij Thema Group: 
“Wil een bedrijf in deze tijd groeien, dan moet het niet alleen 
producten ontwikkelen, maar deze producten ook succesvol 
in de markt introduceren. Of onder te brengen bij strategische 
businesspartners. Alleen dan kun je verder komen. Momenteel 
bestaat er dan ook veel behoefte aan Business Development en 
Licensing Managers.”

Lastige klus
Met name kleinere biotechnologiebedrijven hebben over 
het algemeen zelf niet de juiste middelen en connecties om 
de zoektocht en selectieprocedure op de juiste manier uit te 
voeren. “Bovendien is er een ‘War of Talent’ aan de gang. 
De kandidaten worden overspoeld met vacatures”, zegt 
Hensen. Een andere bijkomstigheid is dat de juiste mensen 
over het algemeen gebonden en weinig verhuisbereid zijn. 
Kandidaten vinden die niet alleen geschikt maar ook bereid 
zijn om een carrièreswitch te maken, is een lastige klus. 
Daarom hebben wij bij het searchen ook een  internationale 
scoop. In de praktijk blijkt  het gemakkelijker te zijn om 
een gekwalificeerde kandidaat uit Spanje naar Eindhoven te 
halen dan een uit Groningen. De Nederlandse markt zit wat 
verhuisbaarheid potdicht.

Wij kunnen het wel omdat we de markt door en door kennen. 
Onze consultants zijn allemaal afkomstig uit de branche en  

kennen de (latente) behoeften van de potentiele kandidaten.
Zo weten wij niet alleen de potentieel geschikte kandidaten 
te vinden, maar hen ook door een persoonlijk contact te 
overtuigen van het voordeel van een mogelijke overstap. 

Marktkennis
Thema Group startte zo’n 28 jaar geleden in Uden en heeft 
inmiddels ook vestigingen in het Pivot Park in Oss, BioVille 
in het Belgische Diepenbeek en in het Duitse Düsseldorf. 
Inmiddels zijn vanuit de verschillende vestigingen ruim 
twintig mensen actief om de juiste kandidaten te vinden 
voor vele internationale opdrachtgevers. Hensen was zelf 18 
jaar actief in de farmaceutische en biotech industrie en kent 
de markt en haar wetten. Ook Lucien  Strackx,  als  Senior  
Consultant en Partner actief vanuit de Belgische vestiging in 
BioVille, is een bekende in de markt. Dankzij zijn achtergrond 
in de laboratorium- en biotechnologie is hij in staat om mee te 
denken met opdrachtgevers.

In het ‘hol van de leeuw’
In België zijn meer dan 140 biotechnologiebedrijven actief 
(7% van de Europese biotechbedrijven). De Belgische 
bedrijven zijn goed voor 16% van de Europese omzet en voor 
nagenoeg 10% van de Research & Development-uitgaven.
De ontwikkeling van de biotechsector in België heeft 
aanleiding gegeven tot een aantal biotechnologieclusters. 
Deze clusters brengen een aantal universiteiten, bedrijven en 
organisaties samen die actief zijn in de biotechnologie.

In het BioVille in Diepenbeek vinden we zo’n cluster. Hier 
profiteren life sciences bedrijven van de noodzakelijke 
infrastructuur om verder te kunnen groeien. Naast flexibele 
kantoor- en laboratoriummodules is er een gemeenschappelijk 
dienstenlaboratorium dat bioanalytische diensten aanbiedt. 
Ook Thema Group heeft zich binnen het gebouw gevestigd. 
Lucien Strackx: “Het feit dat we ons midden in het ‘hol van 
de leeuw’ bevinden, biedt veel voordelen. Ik ben dagelijks 
in contact met biotechbedrijven en weet wat hun problemen 
en behoeften zijn. Andersom worden wij regelmatig door 
biotechnologiebedrijven gebruikt als klankbord.”

Nele Geusens
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www.bdplifesciences.com

BDC
BUSINESS 
DEVELOPMENT 
COURSE

Business Development Course
25-26 Sept 2018, Amsterdam

The BDP Course is developed for junior to mid-level professionals 
who are driven to expand their knowledge on the BD process and 
to strengthen their BD competences. During this intensive two-day 
course, experienced BD executives and experts will share their 
experiences and insights and provide practical tips concerning 
topics such as partner search, valuation, negotiation, legal aspects, 
deal structures and fi nance. 

www.bdplifesciences.com/bdpcourse

The following courses are part of the Business Development Programme, an accelerator programme for professionals responsible 
for commercial roles in the Life Sciences, including business developers, entrepreneurs, tech transfer managers and business 
analysts. These modules will allow you to expand your knowledge on the BD process (BDP course), gain in depth knowledge 
regarding fi nance and valuation (Finance for Growth), enable you to scale-up your business in the US (Global Scale-up Program) 
and fi nd investors for your venture (Global Investor Forum).

Business Development Programme

Global Scale-up Program - US Tour
24-25 Sept 2018, Amsterdam / 24-30 Oct 2018, California

The Global Scale-up Program, powered by Health~Holland, allows 
you to develop the knowledge and entrepreneurial skills necessary 
for scaling-up a life sciencesand medical devices venture.
You start with a baseline assessment to compare your venture to US 
and European competitors. Based on the outcome, you will receive 
one-on-one mentoring to guide you with your decision-making on 
how to increase the value of your venture. Subsequently you will 
embark upon an US investment journey to Southern California. 

www.global-scale-up-program.com

Global Investor Forum @Innovation for Health
13-14 Feb 2019,  Rotterdam

During the Global Investor Forum, powered by Health~Holland,  
you can apply the skills acquired in the previous modules to obtain 
funding, scale-up and develop your company. During this module 
you will come in direct contact with leading investors, infl uencers 
and world-experts in life sciences. It features two days of pitches to 
investors, one-on-one meetings, lectures, networking events and 
attendance to the leading life science & health conference in the 
Netherlands, Innovation for Health. 

www.global-investor-forum.com

Finance for Growth – VU University Amsterdam
2 Nov-14 Dec 2018, Seven Fridays in a row,  Amsterdam 

The Finance for Growth course, organised by Prof. Eric Claassen 
of the VU University, is developed for tech transfer offi  cers, 
business analysts, entrepreneurs or other professionals who 
needs to thoroughly evaluate business proposals and business 
cases fi nancially. Based on real case studies within the Health 
and Life Sciences sector you will learn all the ins and outs of the 
fundamentals of strategic fi nancing, the theory and practice of 
valuation and practical aspects of incorporation.  

www.bdplifesciences.com/f4g

FINANCE for GROWTH

SAPIENS: Een kleine geschiedenis van de mensheid

Honderdduizend jaar geleden waren er wel zes verschillende menssoorten. Nu is er maar één soort over, en dat 
zijn wij. Homo sapiens. Hoe komt het dat alleen wij zijn overgebleven? Hoe kwamen onze voorvaderen op het 
idee om steden en zelfs koninkrijken te stichten? Waarom gingen we in goden geloven, maar ook in natiestaten, 
en in bedrijven. Waarom vertrouwen we op geld, boeken en wetten? En hoe zal onze wereld er in de toekomst 
uitzien?
In Sapiens neemt Yuval Noah Harari ons mee op een fascinerende reis door de geschiedenis van de mensheid. 
Wie zijn we? Waar komen we vandaan? En hoe zijn we geworden wie we nu zijn? In zijn aanstekelijke relaas 
laat Harari ons kennismaken met een raadselachtig fenomeen: de mens.
‘Zeventigduizend jaar geleden was Homo sapiens nog een onbeduidende diersoort die zo’n beetje zijn eigen 
gangetje ging in een uithoek van Afrika. In de millennia daarna veranderde hij zichzelf in de absolute heerser 
van de planeet en de grootste nachtmerrie van het ecosysteem.’

Nieuwe Uitdaging
Sinds 2017 hebben we ons rekruteringsdomein 
verbreed en werven we ook wetenschappers 
die heel graag actief blijven werken in 
een laboratoriumomgeving. De profielen 
kunnen gaan van analisten, labtechnicans, 
wetenschappelijk medewerkers, scientists, 
project leiders etc.

We hebben deze stap gezet omdat we steeds 
vaker mensen met een wetenschappelijke 
opleiding spraken die geen interesse hebben 
in een commerciële functie. Door ons breder 
in te zetten kunnen wij ook deze kandidaten 
verder helpen met het vinden van een 
nieuwe uitdaging. Ook kwam er meer en 
meer vraag van de biotechnologie bedrijven 
om op te zoek gaan naar kandidaten met 
hoogwaardige profielen die aan de slag willen 
als wetenschapper.

Bovengenoemd project zal dit jaar verder 
worden aangescherpt door onze Recruitment 
Specialist Nele Geusens. Nele, sinds 2016 
actief bij Thema Group, heeft zowel tijdens 
haar studies biomedische wetenschappen, 
PhD en vorige functies een ruime  ervaring 
opgebouwd binnen deze Life Sciences markt. 

Succesvolle manier van 
werken: Direct Search
Thema Group onderscheidt zich van andere 
bureaus door de grote marktkennis, maar 
ook door de bijzondere aanpak. Het creëren 
en onderhouden van de juiste netwerken 
is een belangrijke basis. Hensen: “We zijn 
continu bezig om onze gegevens te updaten 
en contacten te onderhouden. Ook over de 
landsgrenzen. Gelukkig maken moderne media 
het ons in dit opzicht steeds gemakkelijker. 
Hebben we een kandidaat op het oog voor 
een opdrachtgever, dan onderzoeken we of 
er vol- doende aansluiting bestaat tussen de 
ambities van de kandidaat en het opgestelde 
functieprofiel. Geschikte kandidaten worden 
door de consultants uitgenodigd voor 
een selectie-interview en met een advies 
voorgedragen aan de klant. Gemiddeld duurt 
zo’n werving- en selectietraject vier tot zes 
weken.”

Strackx vult aan: “Wij kiezen hierbij voor een 
volledig transparante aanpak en houden onze 
opdrachtgevers wekelijks op de hoogte over het 
vervolg van de procedure. Het blijft belangrijk 
om de verwachtingen van onze klanten goed 
te managen. Dit wordt zeer gewaardeerd.” De 
‘Direct Search methode’ van Thema Group 
heeft succes. De slagingskans voor het invullen 
van vacatures is meer dan 95%. Hierdoor zijn 
wij binnen de laboratoriumtechnologie ook 
marktleider in de Benelux.

Thema Group heeft vestigingen in Uden en 
Oss, Diepenbeek (België) en Dusseldorf 
(Duitsland). Kijk voor meer informatie over 
Thema Group op www.themagroup.nl.
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Op weg naar FDA-approval

Europese geneesmiddelenproducenten die hun producten 
willen exporteren naar de Verenigde Staten, moeten 
voldoen aan de strenge regels die daar gelden. Dechra 
Veterinary Products in Bladel produceert veterinaire 
geneesmiddelen. Chantal Nobus van Progress-PME leidt 
het project om de productie en validatie van de aseptisch 
geproduceerde Dechra geneesmiddelen ‘FDA-proof’ te 
krijgen.

De Amerikaanse regelgeving (Code for Federal Regulations) 
stelt zeer hoge eisen als het gaat om productie en validatie van 
diergeneesmiddelen, vertelt Chantal Nobus. 
Namens Progress-PME is zij sinds januari 2017 werkzaam 
als projectmanager bij Dechra Veterinary Products, een Brits 
bedrijf met onder andere een productielocatie in Bladel. Haar 
taak is om, samen met eigen collega’s en Dechra-medewer-
kers, de productie en validatie van de aseptisch geproduceerde 

veterinaire geneesmiddelen zo in te richten dat deze voldoen 
aan deze eisen, zodat men de audit van de  controlerende in-
stantie, de Food and Drug Administration (FDA), goed door-
komt.

Langs de meetlat
Omdat de eisen die Europa stelt aan 
diergeneesmiddelen verschillen van die 
van Amerikaanse autoriteiten, is er werk 
aan de winkel. Chantal: ‘Het gaat bij dit 
FDA project binnen Dechra specifiek 
om de aseptisch geproduceerde genees-
middelen. Daarvan moeten we alle pro-
cessen, faciliteiten, installaties en ande-
re apparatuur langs de meetlat leggen. 
Uit een gap-assessment blijkt dat we de 
clean rooms, sommige installaties en de 
kwaliteitssystemen moeten aanpassen. 
Die aanpassingen worden nu gedaan.’
Voor medio 2019 moet alles klaar zijn 
voor de audit van de FDA die dan ter 
plaatse komt kijken of alles conform de 
regelgeving is. Chantal: ‘Er is nog veel 
werk te doen, maar  door de goede sa-
menwerking en enorme inzet van zowel 
de Dechra als Progress-PME medewer-
kers ligt het project op schema.’
www.progress-pme.nl

RECTIFICATIE

In de editie van november 

2017 van Biotech NEWS en Life  

Sciences en op onze website 

is een artikel gepubliceerd 

over Pharming Group N.V.. Dat  

artikel bevatte onder andere  

uitingen over het genees-

middel Ruconest.

De Codecommissie van de Stichting 
Code Geneesmiddelenreclame heeft in 
een uitspraak van 26 maart 2018 
(K18.001) geoordeeld dat die uitingen 
zijn aan te merken als reclame voor 
Ruconest en dat daarmee het verbod op 
publieksreclame voor geneesmiddelen 
die uitsluitend op recept verkrijgbaar 
zijn is overtreden.
 
Verder oordeelt de Codecommissie de 
uitingen in strijd met de Gedragscode 
Geneesmiddelenreclame, onder meer 
omdat de mededelingen over de 
preventieve werking niet in overeen-
stemming zijn met de SPC van Ruconest 
en omdat een vergelijking wordt 
gemaakt met een concurrerend middel 
die onvoldoende wetenschappelijk is 
onder bouwd.
 
De volledige uitspraak van de Code-
commissie kunt u nalezen op de website 
van de CGR: www.cgr.nl ’
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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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Eén van de snelst groeiende consultancy 

bedrijven van Nederland en internationaal 

marktleider in het verzorgen van 

financiering voor bedrijven en onderzoekers 

actief in de Life Sciences sector. ‘We 

zijn niet alleen gespecialiseerd in 

subsidies, overheidskredieten en andere 

financieringsbronnen, maar het bedrijf levert 

inmiddels een breed palet aan diensten 

om onze klanten te ondersteunen. Hoe je 

Catalyze ook omschrijft: we zijn uniek en 

onderscheidend.’ Commercieel Directeur 

Quirein te Roller aan het woord over Catalyze, 

internationaal actief voor klanten in meer 

dan 30 landen.

Catalyze
Onderscheidende marktleider in de Life Sciences sector

In den beginne: de marktvraag
‘Het is inmiddels zo’n tien jaar geleden dat Theodoor 
Rutgers en Jalal Es-Sbai, beiden afgestudeerd aan de Vrije 
Universiteit in Management and Entrepreneurship in Health 
and Life Sciences, hun eerst subsidie aanvragen schreven. 
‘Hun eerste project eindigde direct als nummer één en dat 
smaakte naar meer’, legt Quirein uit, die in november 2017 
bij Catalyze kwam na 6 jaar gewerkt te hebben als Director 
Sales en Accountmanagement van ANP Business. ‘Tientallen 
miljoenen Euro aan subsidies en andere financieringen haalden 
ze in de beginjaren op voor in eerste instantie een portfolio aan 
Life Science bedrijven van de Drug Discovery Factory (DDF) 
en haar directe netwerk.’ Waarom waren ze zo succesvol? Door 
een combinatie van passie voor de industrie, ondernemerschap 
en pure gedrevenheid. De Life Sciences sector is complex en 
het ophalen van financiering is competitief. Theodoor en Jalal 
deden niet alleen waar ze goed in waren, maar ze deden enkel 
mee om te winnen. Zij zagen het als topsport waarbij alleen 
de bovenste treden van het podium golden. Iets wat je alleen 
bereikt met eindeloos doorzettingsvermogen en de wil om te 
winnen. 

Ze waren hierin zo succesvol dat de marktvraag automatisch 
volgde: ‘Kan je dat ook voor ons doen?’ Die marktvraag was 
de ontstaansreden voor wat nu Catalyze is, en in feite tevens 
de eerste succesfactor. Theodoor en Jalal zijn blijven doen 
waar ze goed in zijn op basis van vraag vanuit de markt. 
Daarnaast zagen ze een gat in de markt, want de Life Sciences 
industrie vereist een specialisme dat veel concurrenten niet 
konden bieden. 

De zaken liepen meer dan uitstekend. Catalyze is inmiddels 
gegroeid naar 65 medewerkers en heeft al meer dan 
500 miljoen Euro financiering opgehaald voor nieuwe 
medische innovaties. De klanten zijn divers. Denk aan 
start-ups, Midden Klein Bedrijf (MKB), grote bedrijven 
(multinationals), universiteiten, academische ziekenhuizen 
en onderzoeksorganisaties. Klanten worden bediend vanuit 
vestigingen in Amsterdam en Utrecht. Inmiddels is het haar 
internationale ambities aan het waarmaken, met vestigingen 
in Denemarken en Zwitserland. En dat is slechts het begin van 
een lange en mooie reis: ‘Er liggen plannen voor uitbreiden 
in andere landen, waaronder de oversteek naar Amerika. 
Allemaal gedreven door vraag uit de markt.’, vervolgt Quirein. 
‘Ambities in Amerika, ja, een land vol innovaties, en zo zijn 
Theodoor en Jalal immers gestart. Jalal actief in Nederland 
en Theodoor vanuit Amerika waar hij ruim 5 jaar woonachtig 
was. Ze leverden een 24-uurs model dat onderscheidend 
was t.o.v. de concurrentie. We hebben destijds dus al mogen 
snuffelen aan twee continenten’   

Waar is Catalyze goed in?
Het ambitieuze en innovatieve consultancy bedrijf is 

absoluut specialist in het ophalen van financiering en 
heeft brede ervaring met een scala aan subsidieregelingen 
(Eurostars, Horizon2020, ERC, NIH, en nog vele andere), 
overheid gegarandeerde leningen (Innovatiekrediet, 
Borgstellingskrediet) en fiscale stimuleringsregelingen 
(WBSO). ‘Onze focus ligt voornamelijk op funding, omdat 
de juiste financiering cruciaal is om mooie innovaties sneller 
succesvol naar de markt te brengen en hiermee uiteindelijk 
impact op de patiënt en maatschappij te realiseren,’ vervolgt 
Quirein. ‘Maar inmiddels gaan onze diensten veel verder dan 
het ophalen van financiering. Als klanten merken dat je echt 
kenner van de sector bent, dan volgt de vraag naar andere 
diensten vanzelf’. Het bedrijf levert diensten op het gebied van 
strategische consulting, financieringsadvies, het schrijven van 
businessplannen, business cases, marktonderzoek, business 
matchmaking, projectmanagement- en administratieve 
diensten. Je ziet ook een toenemende interesse vanuit Venture 
Capital (VC) fondsen. Logisch dat investeerders daar interesse 
in tonen, want Catalyze heeft inmiddels toegang tot een 
portfolio van topklanten en innovaties in heel Europa. Het 
uitdagende van ons werk ligt erin dat we in iedere groeifase 
bij onze klanten, maximale waarde blijven toevoegen. Voor 
ondernemers door ondernemers. 

Key Facts
•  Internationaal marktleider in de Life Sciences en 

biotechnologie.

•  De specialist in financieringsadvies, het aanvragen  
van subsidies en bouwen van internationale  
(publiek-private) consortia 

•  Al meer dan 500 miljoen Euro aan financiering 
opgehaald

•  Een breed scala aan overige diensten waaronder 
strategische consulting, het schrijven van business 
plannen, het uitvoeren van marktonderzoek en project 
management.

•  Twee kantoren in Nederland en daarnaast kantoren in 
Denemarken en Zwitserland.

GROEI AANTAL MEDEWERKERS

Theodoor Rutgers, Founder Jalal Es-Sbai, Founder
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GROEI AANTAL MEDEWERKERS
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Catalyze
Onderscheidende marktleider in de Life Sciences sector

De toekomst
Hoe kijkt Quirein aan tegen de ontwikkelingen in de markt? 
‘De funding markt wordt steeds professioneler, en klanten 
kijken vanuit noodzaak steeds verder vooruit. Het wordt qua 
aantal indieningen competitiever en aan de aanvragers worden 
hogere eisen gesteld. Anderzijds kunnen we, vanwege onze 
Strategic Funding Unit, steeds meer verschillende bronnen 
aanboren om het subsidiegeld bij de bedrijven te krijgen. 
Kijk, de Eurostars subsidies kent iedereen wel, maar Catalyze 
onderscheidt zich juist omdat we meer weten. We hebben 
een enorme kennis van de funding markt en weten vaak voor 
klanten ook relatief onbekende subsidies aan te boren.’ ‘Een 

andere ontwikkeling is dat de markt steeds internationaler 
wordt: Amerikanen willen gebruik maken van EU geld en 
omgekeerd. Om subsidies te krijgen, is steeds vaker een 
internationale samenwerking vereist.  Catalyze gaat mee met 
de internationalisering. We richten we ons steeds meer op het 
buitenland omdat we dichterbij onze klanten willen zitten. 
Nu nog alleen in Denemarken en Zwitserland, maar het doel 
is om meerdere kantoren te openen. De kantoren worden nu 
fysiek bemand door lokale medewerkers, we willen weten 
wat er ter plekke speelt en ‘in’ de Life Sciences communities 
zitten. Dan ben je als bedrijf ook beter benaderbaar. Het is 
voor onze klanten prettig om een persoonlijk aanspreekpunt 
in de buurt te hebben. In Kopenhagen zitten we bijvoorbeeld 
in een science park waar enkele van onze klanten zitten. 

En Zwitserland is onze jongste buitenlandse vestiging. 
Zwitserland staat niet alleen bekend als innovatief, maar is 
ook van oudsher het land van de grote farmaceuten met veel 
aandacht voor jonge innovatieve bedrijven. Echter, lokale 
kennis over internationale subsidie mogelijkheden blijkt nog 
zeer gelimiteerd. De expertise van Catalyze kan ook hier 
daadwerkelijk iets betekenen.’ 

Catalyze als werkgever
Door de snelle groei heeft Catalyze een bijna permanente be-
hoefte aan nieuwe, enthousiaste medewerkers. ‘We werken 
veel met jonge, slimme en getalenteerde teamplayers’. ‘We 
zoeken wel personen die echt impact willen hebben en het 
maximale eruit willen halen. Ondernemerschap, doorzettings-

Quirein te Roller, Commercieel Directeur

vermogen en winnaarsmentaliteit zijn immers de fundamenten 
voor het succes van Catalyze’, ligt Quirein toe. ‘Dus je moet 
wel passen binnen een “work hard play hard” omgeving.’ 

De sfeer op onze kantoren is uitstekend en daar werken we 
ook hard aan. We bieden onze kenniswerkers zowel in de 
inhoudelijke als bedrijfsmatige kant een groeipad. Er zijn 
veel trainingen en er is ruimte en flexibiliteit in de organisatie 
om je te ontwikkelen. In de lunchpauze eten we gezamenlijk 
aan lange tafels en er zijn diverse ontspanningsruimtes 
met bijvoorbeeld een Wii en pingpongtafel. We hechten 
als organisatie daarnaast ook waarde aan corporate social 
responsibility.  Ons hoofdkantoor ligt binnen de ringweg A10 
Amsterdam dus veel mensen komen op de fiets naar het werk. 

‘Catalyze heeft een bewezen trackrecord. Als geen ander 
kunnen we op maat inzicht geven in de funding mogelijkheden, 
dat specialisme is uniek en daarin zijn we internationaal 
marktleider. Een van onze USP’s is daarnaast dat we consortia 
bouwen, dat is in de praktijk een lastig ding, het is moeilijk en 
tijdrovend, maar onze matchmaking betaalt zich op termijn 
altijd terug.’ Als interessant ‘bijproduct’ van de groei noemt 
Quirein tot slot dat Catalyze zo gaandeweg een enorme 
databank aan gegevens heeft verzameld. ‘We weten daardoor 
heel goed wat juist wel of juist niet werkt en daarmee neemt 
ons risico af. Ons businessmodel waarbij we participeren in 
het risico van een succesvolle aanvraag werkt. Onze groei 
bewijst het.’

Wij doen mee om te winnen, en dat vereist van onze medewerkers 
ondernemerschap, creativiteit en doorzettingsvermogen. 

‘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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Endress+Hauser is een internationaal opererend bedrijf uit Zwitserland met ondersteuning voor 

klanten uit de Life-Science industrie vanuit de lokale vestiging in Naarden. Met een breed en 

compliant portfolio van instrumentatie en kennis is Endress+Hauser een solide partner voor uw 

meet en regel behoefte in een GMP omgeving. Het bedrijf is ISO9001 geaccrediteerd en heeft 

een wereldwijd beleid in Projectplanning. Er is een Validatie Master Plan welke regelmatig door 

verschillende internationale (bio)farmaceutische bedrijven en machinebouwers aan audits 

wordt onderwerpen. 

Endress+Hauser, uw partner voor bioprocessen en waterpurificatie.
Endress+Hauser helpt klantprocessen met betrekking tot kwaliteit, compliance en kostenbeheersing te verbeteren. 

Concreet gezien zijn er drie vlakken waarin Endress+Hauser 
iets voor u kan betekenen: projecten stroomlijnen,  het 
bereiken van operational excellence en het nemen van de 
juiste beslissingen.

Projecten stroomlijnen
Endress+Hauser instrumenten worden gebruikt om biofarma- 
en waterpurificatieprocessen te regelen en te bewaken. In een 
laboratorium omgeving wordt de meetapparatuur gebruikt 
om te controleren of proces reacties goed verlopen. Het 
Life-Science portfolio is ontwikkeld in overeenkomst met de 
ASME BPE standaard en om te voldoen aan de Amerikaanse 
en Europese Pharmacopeia en FDA vereisten.

Een belangrijk kenmerk van de Process Analytical 
Technologies (PAT) is de bruikbaarheid die over het hele 
life-cycle proces, zowel in de ontwikkelingsfase als in de 
industriële productiefase, wordt aangeboden. Bijvoorbeeld: 
een zuurstof sensor kan voor een 3 liter batch reactor 
gebruikt worden maar ook voor de 2000 liter single-use-bag 
of de roestvrijstalen fermentoren.  Zonder twijfel is dit een 

Endress+Hauser is een familie bedrijf met 13000 mede-
werkers welke al sinds 1953 bestaat. De core business 
is het ondersteunen van de productie processen van onze 
klanten door het gebruik van onze producten, kennis en 
diensten. In de afgelopen jaren heeft Endress+Hauser al 
meer dan 7000 patenten en patent applicaties ingebracht 
om de applicatie uitdagingen die onze klanten hebben op 
te lossen.

Overview of the Endress+Hauser product range of process measuring instruments

Level Flow Liquid analysis Pressure Temperature Monitoring
Media preparation   
Fermentation   Yes

Separation  
and Filtration

 Yes

Chromatography   Yes

Water purification   
WFI, Sterile Steam  
Water Distribution 
Loop

 

Buffer tanks / Storage   Yes

CIP/SIP  DAS*

OEM filling machines

duidelijk voordeel als het gaat om scale-up, procesvalidatie en 
risicobeoordeling.  

Alle instrumenten zijn ontworpen om reiniging, sterilisatie en 
kalibratie-processen te ondersteunen. Specifieke kenmerken 
worden in de meetoplossing geïmplementeerd zoals 
automatische “retractable” armaturen voor PAT of on-line 

kalibratie van de proteïneconcentratie-fotometer om er maar 
een paar te noemen.

Endress+Hauser heeft het grootste aanbod aan instrumenten 
om de complexiteit van het project, de operationele kosten en 
de downtime te minimaliseren. 

Het bereiken van Operational 
excellence
Vanaf de start kunnen uw projecten door Endress+Hauser’ 
Subject Matter Experts (SME) ondersteunt worden. In Naarden 
zijn op elke afdeling GMP getrainde mensen beschikbaar om 

U te ondersteunen. Bij de start van het project worden uw 
wensen door de vertegenwoordigers van de LifeScience groep 
in kaart gebracht waarna de uitvoering van de automatiserings 
oplossingen met betrekking tot cGaMP (current Good 
Automated Manufacturing Practices) door de project afdeling 
worden volbracht. 

Naast de implementatie van volledige projecten kunt u aan 
Endress+Hauser SME’s ook alleen het Instrumentation 
Qualification en Operation Qualification deel uitbesteden.
De SME’s van de  service afdeling hebben ervaring om 
kalibratie en onderhoudsactiviteiten uit te voeren, advies 
te geven betreffende nieuwe technologie en best mogelijk 
installatie, suggesties te geven in relatie met mogelijke 
verbeteringen en ter ondersteuning van uw Critical Risk 
Assessment proces.
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www.wots.nl

Technologie en innovaties
voor uw laboratorium

Endress+Hauser, uw partner voor bioprocessen en waterpurificatie.
Endress+Hauser helpt klantprocessen met betrekking tot kwaliteit, compliance en kostenbeheersing te verbeteren. 

Waar u ook produceert, Endress+Hauser is 
aan uw zijde om de efficiëntie te verhogen 
en tegelijkertijd het vereiste GMP-niveau te 
handhaven. Dankzij deze aanpak heeft een 
Franse klant 90% zijn non-conformities in 
één jaar verholpen. 

Het nemen van de juiste 
beslissing
Consistent, nauwkeurig en betrouwbaar 
informatie uit data genereren welke nodig 
is voor het vrijgaveproces. Data integriteit 
en compliancy  hebben steeds een 
belangrijk rol om de product kwaliteit en 
patiëntveiligheid te verzekeren. Innovatieve 
instrumentdiagnostiek met monitoring- en 
verificatiefunctionaliteit verhoogt de data 
betrouwbaarheid aanzienlijk en vermindert 
het non-conformiteitsrisico. Dit zijn een 
paar van de doelstellingen van Heartbeat 
Technology van Endress+Hauser.

Heartbeat Technology is de geavanceerde 
instrumentdiagnostiek die uit drie functies 
bestaat: diagnostiek, verificatie en 
monitoring. De drie functiegroepen bieden 
een continue en betrouwbaar zelf-controle 
systeem, een on demand traceerbare 
testmethode en een online bewaking van 
de procesparameters van elk apparaat. 
Nu heeft het personeel de mogelijkheid 
om de staat van kritische meetapparatuur 
snel en gemakkelijk te verifiëren en een 
verificatierapport op te stellen, voorafgaand 
aan elke productierun. Als volgende stap 
om te overwegen, kunnen inspanningen 
en kosten worden verminderd door 
kalibratie-intervallen zonder risico’s te 
verlengen. Digitale technologie verbetert 
ook de meetbetrouwbaarheid tijdens 
laboratoriumtests en opschaling van 
processen op een consistente manier. 

De beste geïntegreerde oplossingen 
voor kalibratie en geavanceerde 
instrumentendiagnose helpen u bij het 
bereiken van uw KPI’s gedurende de gehele 
levenscyclus.

Focus op Life Science processen.
Een reeks artiklen over specifieke 
processen in de Life Science industrie.
www.nl.endress.com/lifescience

Heartbeat technology is al geïmplementeerd in flow, 
temperatuur, niveau en analyse SMARTsensoren
www.nl.endress.com/heartbeat-technology
https://www.youtube.com/watch?v=2BBFqlpjqfY
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De vraag naar passende vastgoedoplossingen 

op het snijvlak van science en business blijft 

maar toenemen. Met deze groeiende behoefte 

groeit ook Kadans Science Partner verder. 

Eind 2017 is 52Nijmegen aan de portefeuille 

toegevoegd. Dit markante gebouw naast Novio 

Tech Campus huisvest diverse kennisintensieve 

bedrijven. Verder is met de recente aankoop van 

Kennispoort aan de rand van de TU/e Campus 

in Eindhoven wederom een iconisch gebouw 

toegevoegd aan de portefeuille van Kadans 

Science Partner. Inmiddels telt de portefeuille van 

Kadans meer dan 225 huurders in 14 gebouwen 

in 7 kennisgebieden.  

Kadans Science Partner groeit verder

Kadans Science Partner is dé partner voor bedrijven en 
instellingen in de kennisintensieve sector als het aankomt op 
huisvesting in de breedste zin des woords. Met veel up-to-
date kennis en ervaring richt Kadans Science Partner zich op 
de investering, tailor made ontwikkeling, verhuur en indien 
gewenst het beheer van gebouwen voor kennisintensieve 
bedrijven en instellingen. Deze gebouwen zijn vaak voorzien 
van kantoren, laboratoria, clean rooms en diverse andere 
onderzoeksruimten. Voor ieder bedrijf wordt gezocht naar 
een passende oplossing. Veel mogelijkheden zijn er dan 
ook voor start-ups en scale-ups die op zoek zijn naar een 
goede plek om door te groeien. Vaak gebeurt dit in een 
bedrijfsverzamelgebouw waar een (h)echte community 
ontstaat. Door samenwerking te stimuleren creëert Kadans 
Science Partner een klimaat waar bedrijven zich optimaal 
gefaciliteerd voelen.
 Naast locaties in Wageningen, Nijmegen, Schaijk, 
Utrecht, Breda en Den Bosch biedt Kadans Science Partner nu 
ook huisvesting op de TU/e Campus in Eindhoven. 

S C I E N C E  PA RT N E R  

PostNL – Wij brengen zorg

De zorg wordt beter op de persoon toegesneden en 
verschuift dan ook steeds meer naar de thuissituatie. 
Enerzijds omdat we ons thuis beter voelen, anderzijds 
omdat de overheid en zorgverzekeraars dit stimuleren 
om de kosten van de gezondheidszorg te drukken. Deze 
verschuiving vraagt om een logistieke oplossing die steeds 
fijnmaziger en persoonlijker wordt. Dit doen we door 
waardenketens te verkorten, nieuwe diensten aan onze 
ketens toe te voegen en innovatieve logistieke oplossingen 
in te richten, waarbij we volledig transparant zijn en 
voldoen aan de regelgeving voor de zorg.

Logistieke partner in zorg
PostNL stelt zich op als partner in de gehele keten en innoveert 
op basis van de klantvraag. De logistieke oplossingen van 
PostNL Health zorgen ervoor dat zorgproducten direct thuis 
kunnen worden aangeboden. Persoonlijker, veiliger en indien 
gewenst met extra services tot over de drempel. Zo maken we 
het leven van onze klanten makkelijker. 

Diensten op maat
Naast service aan huis onderzoeken we de mogelijkheid 
om onze dienstverlening voor ziekenhuizen te verbreden. 
Ziekenhuizen ontvangen nu verspreid over de dag goederen 
van veel verschillende leveranciers. Vanuit ons geheel 
temperatuur gecontroleerde Pharma & Care hub in Nieuwegein 
consolideren wij de goederen en bieden deze centraal aan of 
sorteren ze voor per afdeling. Ook het verspreiden van de 
goederen binnen het ziekenhuis is mogelijk. 

Voor wie?
PostNL is actief in de volgende vier markten; farma, medische 
hulpmiddelen, diagnostiek en persoonlijke zorg. Wij werken 
samen met farmaceuten, apothekers, centra voor diagnostisch 
onderzoek, aanbieders van medische hulpmiddelen en 
thuiszorgorganisaties. 

www.wuesthof.com

Voor het bij 1200° C smeden van een WÜSTHOF mes  uit één stuk gloeiend 
chroom-molybdeen-vanadium staal én het slijpen ervan  tot perfecte 
scherpte, geldt dezelfde filosofie als bij de bereiding van exquise gerechten:
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CheckMark Labrecruitment opent nieuwe vestiging in Oss

Sinds 1 december jl. heeft Checkmark Labrecruitment 
zich met een kantoor gevestigd op Pivot Park in Oss. 
CheckMark is al meer dan 20 jaar actief als recruiter van 
laboratoriumpersoneel in de chemie en de life sciences. 

“Bij CheckMark zijn we graag in de buurt van onze kandidaten, 
gedetacheerde medewerkers en klanten. Met een groeiende 
basis in Noord-Brabant hebben we ook onze uitbreiding van 
kantoorlocaties in dat gebied voortgezet” vertelt Cora Bos, 
commercieel directeur bij CheckMark.  “Het Pivot Park in Oss 

voldeed goed aan al onze vereisten en is daarom onze keuze 
geworden. “In het Pivot Park zijn we gemakkelijk bereikbaar 
en bevinden we ons in een inspirerende omgeving tussen 
innovatieve life science R & D-organisaties.” 

Neem contact op met Na Rae de Jong (narae@checkmark.
nl / tel. 0412-820 395) om meer te weten te komen over de 
activiteiten van Checkmark op Pivot Park, bezoek CheckMark 
in hun kantoor in het Chesbrough-gebouw op (RK 1336).

Dé Nederlandse 
uro-oncologische 

studiegroep: 
Stichting DUOS

Stichting Dutch Uro-Oncology 
Studygroup (DUOS) is een 
multidisciplinaire studiegroep van 
25 aangesloten ziekenhuizen voor 
investigator initiated en door de 
farmacie geïnitieerde studies bij vroeg 
en laat prostaatkanker, blaaskanker 
en zaadbalkanker. DUOS is opgericht 
in 2011 en sinds 2013 een ANBI 
(Algemeen Nut Beogende Instelling). 
De groep initieert wetenschappelijk 
onderzoek en voert deze gezamenlijk uit 
in de uro-oncologisch geïnteresseerde 
ziekenhuizen in Nederland. Daarnaast 
worden internationale kansen 
gecoördineerd opgepakt en vindt de 
groep aansluiting bij vergelijkbare  
uro-oncologische onderzoeksgroepen. 

Momenteel worden binnen DUOS 21 
studies (waarvan enkele met pembroli-
zumab) uitgevoerd waarvan ongeveer de 
helft prostaatkanker en de andere helft 
blaaskanker betreft. DUOS organiseert 
eenmaal per jaar een Jaarsymposium (in 
Utrecht, toegankelijk voor artsen). Daar-
naast wordt door patiënten en betrokke-
nen veel gebruik gemaakt van het digitale 
Forum waar men vragen stelt, ervaringen 
deelt of een digitale second opinion kan 
aanvragen. www.stichtingduos.nl

ESSENTIAL DUTIES:

• Plan and execute quality assurance activities (document management, batch records and label issuance,  
 batch record review, equipment and supplier qualifi cations etc.) including documentation.
• Monitor compliance with all applicable GMP and safety standards.
• Support the Qualifi ed Person in his role, including audits and quality training.
• Write, review and approve documentation (SOP’s, manufacturing and quality instructions, validation 
 of protocols and reports, non-conformities, change requests). Handle, distribute and archive controlled 
 documents.
• Prepare data for trending (QRB, Annual Product Review) and support internal and external audits.

POSITION REQUIREMENTS,  AND COMPETENCES:

• Master of Science in Pharmacy/biotechnology, preferable PhD.
• Knowledge of GMP, and preferable experienced with cellular products.
• Fluent in English (verbal and written).
• Accurate, proactive, self-organized, fl exible, attention to detail, team player.
• Demonstrates general knowledge of quality standards, methodologies and systems, and ISO standards.
• Proven ability to effectively participate in multi-disciplinary and multi-culture teams.
• Good understanding of European regulation (ATMP).
• Willing to participate in rotating shifts to assure 24h. availability at the site, together with QA colleagues.

For more information you can contact Dr. E. Lang, Qualifi ed Person: e.lang@neuroplast.com 
You can send your application to our HR department, Mrs. S. Verhoog: s.verhoog@neuroplast.com 

S T E M  C E L L  T E C H N O L O G Y

neuroplast

Neuroplast B.V., a Maastricht based biotech company, is looking for a 

QUALITY ASSURANCE OFFICER (M/F)

The quality assurance offi cer will be responsible for planning and execution of daily quality assurance 
activities while ensuring compliance with international quality requirements as defi ned by the applicable 
guidelines (e.g. FDA, EMA, ICH) and all existing GMP standards in the area of responsibility. You will be 
a critical part of a dynamic international biotech- company in the fi eld of regenerative medicine.

Neuroplast B.V.   |   Oxfordlaan 55   |   6229 EV  Maastricht   |   T. 043-3885617   |   info@neuroplast.com   |   www.neuroplast.com
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Betrouwbaarheid, nauwkeurigheid en 

veiligheid zijn misschien wel de belang-

rijkste graadmeters in de biomedische 

technologie en farmaceutische produc-

tie processen. Een doseerfout bij het 

produceren van bijvoorbeeld medicijnen 

kan funest zijn en een bioreactor moet 

feilloos werken. Equflow weet dit en 

ontwikkelt en produceert al tien jaar 

modulaire flowsensoren volgens een 

uniek en uiterst betrouwbaar principe. 

Deze flowsensoren zijn geschikt voor de 

meting van doorstroomsnelheid van 

di ver se vloeistoffen in uiteenlopende 

toepassingen. 

Disposable flowsensoren 

De wetenschap achter de unieke vinding van Equflow

Met de disposable sensorvariant 
speelt het Brabantse 
technologiebedrijf in op de 
opmars van disposables in de 
biomedische en farmaceutische 
industrie. Het gebruik van deze 
disposable flowsensoren verkort 
procestijden en bespaart energie. 
CEO Daniel van Beek vertelt dat 
aan de commerciële introductie 

van deze unieke vinding een langdurig en intensief ontwikkel- 
en validatietraject is voorafgegaan. Die gedegen voorbereiding 
maakt de zogenaamde turbineflowmeter gecombineerd met 
een infrarood sensor tot een zeer nauwkeurig meetsysteem 
waarbij een betrouwbare flowmeting gegarandeerd is. 
‘De sleutel van het hele proces is het unieke automatische 
kalibratiesysteem. Dit wordt gecombineerd met nagenoeg 
wrijvingsloos bewegende turbines in kunststofbuisjes.’

Flowmeting
Een flowmeter, ook wel debietmeter of doorstromingsmeter 
genoemd, meet de hoeveelheid vloeistof of gas, die per 
tijdseenheid door een buis stroomt: het debiet. Afhankelijk 
van de toepassing meet het instrument de massa, het volume 
en/of de stroomsnelheid van het medium. Er zijn verschillende 
meettechnieken en nog meer soorten flowsensoren die de 
doorstroming van gassen en/of vloeistoffen meten. Welke 
techniek toegepast wordt, is afhankelijk van vier kernvragen. 

Waarom wil je de flow meten? Wat wil je meten? Hoe 
nauwkeurig moet de meting zijn? En natuurlijk wat mag het 
kosten?

Equflow past voor flowmeting de turbine-flowmeter toe. 
Deze meettechniek kent twee grote voordelen, namelijk de 
nauwkeurigheid en reproduceerbaarheid bij het meten van 
de doorstroming van vloeistoffen met een lage viscositeit. 
Equflow heeft een mechanische constructie ontwikkeld, die 
zorgt voor een vrijwel wrijvingsloze turbinebeweging die 
nauwelijks slijtage veroorzaakt. ‘In een performancetest, 
waarbij een flowmeter van Equflow een jaar lang onderworpen 
is aan een piston-pompsysteem, bleek het outputsignaal na een 
jaar zelfs beter te zijn dan bij aanvang van de test. De infrarood 
sensor in een turbine-flowmeter meet het aantal pulsen dat de 
reflectors op de zes turbineschoepen genereren. Hoe meer 
pulsen een turbine afgeeft, hoe sneller het medium stroomt. 
De sensorprocessor zet vervolgens de hoeveelheid pulsen per 
tijdseenheid om in snelheid en in volume. In een disposable-
toepassing is het van belang dat de sensor los van de turbine-as 
is geplaatst. Er zijn alternatieve technieken voor flowmeting, 

zoals elektromagnetische, verschildruk en thermische 
flowmeters’, besluit Van Beek, ‘maar deze zijn nagenoeg 
allemaal ongeschikt of te duur voor eenmalig gebruik.’

Turbinebuisje
Omdat in de biomedische en farmaceutische technologie 
strenge randvoorwaarden voor flowmeting gelden, moeten 
de metingen uiteraard betrouwbaar en nauwkeurig zijn en 
bovendien onder steriele omstandigheden plaatsvinden. 
Daarom worden de single-use-flowmeters van Equflow 
geproduceerd in een cleanroom en indien nodig gesteriliseerd 
met gammabestraling. ‘In de meeste apparaten en machines 
waar vloeistoffen doorheen stromen mag geen enkele 
verontreiniging of besmetting optreden. Denk maar aan 
een bioreactor, een dialysesysteem, een infuuspomp of 
laboratoriumapparatuur. Kortere proces- en schoonmaaktijden 
na elke productierun zorgen voor lagere productie- en 
energiekosten. En met een simpele klik een flowmeter 
vervangen gaat sneller dan deze reinigen.’ 

Gaat het om de flowsensorapplicatie van Equflow dan 
is het grote voordeel dat deze modulair is opgebouwd. 
‘Het sensorsysteem bestaat in principe uit vier, soms vijf 
onderdelen, waarvan de turbinebuis met turbine en de 
barcodescanner de meest vooruitstrevende onderdelen zijn. Zij 
garanderen jarenlang de nauwkeurigheid en betrouwbaarheid 
van elke flowmeting. De andere twee onmisbare onderdelen 

Over Equflow
Het Brababante technologiebedrijf Equflow heeft de 
flowmeting van vloeistoffen geperfectioneerd door in 
tien jaar tijd een eigen vinding te ontwikkelen tot een 
commerciële oplossing voor diverse toepassingen waarin 
flowmeting cruciaal is. Een heel belangrijk onderdeel van 
de flowmeter is de barcodescanner voor het automatisch 
kalibreren van het meetsysteem bij single-use toepassingen. 
Ook waarderen de gebruikers de betaalbaarheid en de 
maatwerkmogelijkheden. Het modulaire sensorsysteem 
wordt sinds 2010 wereldwijd gebruikt. Belangrijke 
toepassingsgebieden zijn: 
• Biomedische en farmaceutische technologie;
• Waterzuivering, -productie en -behandeling;
• Installatietechniek (centrale verwarming & sanitair);
• Doseerpompsystemen;
• OEM-apparatuur en -machines;
• Brandstofdistributie;
• Halfgeleiderproductie.
Kijk voor meer informatie op www.equflow.nl. 
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zijn de buishouder met infraroodsensor en elektronica 
voor flowmeting.’ Het turbinebuisje voor eenmalig gebruik 
wordt als een connector tussen twee slangen geplaatst, 
die de vloeistof van of naar een onderdeel van de machine 
of het apparaat transporteren. Een buisje dat er is in twee 
uitvoeringen. De ene is gemaakt van PFA, een fluorpolymeer 
dat bestand is tegen agressieve chemische vloeistoffen, 
corrosieve vloeistoffen en brandstoffen. Het andere type 
wegwerpbuisje is gemaakt van PVDF, een fluorpolymeer 
dat bestand is tegen chemische stoffen, zuren en basen. Een 
materiaal dat vanwege de hardheid bestand is tegen hogere 
drukken dan PFA en bovendien geschikt is voor sterilisatie 
met gammabestraling. 

Barcodescanner 
Het andere onmisbare onderdeel van de disposable flowsensor 
is de sensorelektronica. Deze telt de pulsen per tijdseenheid 
en toont die op een display. Elke turbineschoeppassage 
betekent één puls. Het aantal pulsen per liter vloeistof tijdens 
een lineaire meting is de K-factor, Kf. Bij een K-factor van 
2.000 zorgt een liter vloeistof voor 2.000 pulsen. Volgens Van 
Beek is bij disposable-toepassingen de K-factor van extra 
groot belang voor de betrouwbaarheid en reproduceerbaarheid 
van de flowmetingen. ‘Daarom moet tijdens elke meting met 
een nieuw turbinebuisje deze volgens dezelfde parameters 

plaatsvinden. Hoewel de turbine bijna wrijvingsloos beweegt 
in de vloeistofstroom ontstaan er tijdens de productie van de 
buisjes minieme variaties. Daardoor varieert ook de K-factor 
van, volgens de specificaties, gelijkwaardige buisjes. Zonder 
kalibratie leidt de wisseling van turbinebuisjes tot onwenselijke 
meetafwijkingen. Grofweg kan bij elke 1000 liter meer dan 
1 liter verschil in de hoeveelheid vloeistof ontstaan. In een 
medicijnrecept betekent dit het verschil tussen een goede en 
een afgekeurde batch. Om dit probleem te tackelen voorzien 
we elk turbinebuisje van een unieke barcode waarin de 
K-factor van het buisje is verwerkt.’ Die K-factor bepaalt 
Eqflow voor elk buisje in een gekalibreerde testopstelling. Bij 
de wisseling van het turbinebuisje hoeft de operator alleen de 
barcode te scannen om automatisch de K-factor te verwerken 
voor de rekalibratie van het systeem en dus het doen van een 
betrouwbare meting.

Het grote voordeel van de buishouder is dat dit onderdeel 
geschikt is voor verschillende typen turbinebuisjes. Van Beek 
legt uit dat de buishouder een optische sensor met een infrarood 
lichtbron bevat en een ontvanger die de reflecties van elke 
schoep door de transparante buiswand detecteert en omzet in 
een blokvormig golfpatroon (square wave), ook wel pulsgolf 
genoemd. ‘Het is een ingewikkeld verhaal om uit te leggen 
hoe het flowbereik uiteindelijk wordt bepaald. De flowmeter 
telt simpelweg het aantal pulsen en die corresponderen met 
een bepaalde snelheid van de vloeistofstroom per minuut. Zijn 
die meetgegevens bekend dan kan de sensor eventueel ook 
worden gebruikt voor het aansturen van processen.’ 

Nieuwe DynaPro® platereader voor geautoma-

tiseerde karakterisering van grootte, molecuul-

gewicht en stabiliteit van macromoleculen en 

nanodeeltjes. Wyatt Technology, wereldleider in 

instrumentatie voor absolute macromoleculaire 

en nanodeeltjeskarakterisering, kondigt de lan-

cering van zijn volgende generatie, alles-in-één 

instrument voor geautomatiseerde karakterise-

ring van grootte, moleculair gewicht, aggregatie 

en stabiliteit: de DynaPro® Plate Reader III.

Deze nieuwste innovatie markeert een geheel nieuwe dimensie 
van productiviteit voor wetenschappers. Dit is het enige 
instrument wat zowel Dynamic Light Scattering (DLS) als 
Static Light Scattering (SLS) in een, volledig geautomatiseerd, 
platform combineert. Het maakt gebruik van de industrie 
standaard 96, 384 of 1536 microwell platen.
“We hebben zowel bestaande en potentiële klanten 
geïnterviewd om de behoeften te inventariseren. Een wellplate  
gebaseerd DLS-instrument, de DynaPro Plate Reader III, is 
het resultaat. Dit product creëert nieuwe mogelijkheden om 
de snelheid van biofarmaceutica en nanodeeltjes screening 
te verbeteren door gebruik te maken van industriestandaard 
well-platen.”

WYATT  DynaPro Plate Reader III

De nieuwe DynaPro Plate Reader III kan snel eiwitten, 
nanodeeltjes, colloïden en macromoleculen karakteriseren op 
grootte, molecuulgewicht, aggregatie en stabiliteitsprofielen 
vanaf 4 μL monster. Bovendien kan het instrument zowel 
conformationeel als colloïdale stabiliteitsindicatoren zoals 
Tonset, Tagg, A2 en kD bepalen doormiddel van een 
temperatuurgradiënt of concentratiereeks. Wetenschappers 
kunnen daarnaast ook snel viscositeitsbepalingen uitvoeren 
om de levensvatbaarheid van  biofarmaceutica te bepalen. De 
ingebouwde camera kan worden gebruikt om elke well visueel 
te inspecteren.

De DynaPro Plate Reader III is een nieuwe innovatie  waarmee 
Wyatt Technology aan haar missie voldoet om klanten 
succesvol te maken in  karakterisering en ontwikkelen van 
biofarmaceutica. www.wyatt.com 

OCS Life Sciences specialist sterk gegroeid.

OCS Life Sciences specialiseert zich in het 

structureren, analyseren en rapporteren van 

gegevens uit wetenschappelijk en klinisch 

onderzoek. Gedreven door een toename 

van de vraag vanuit de life sciences sector is 

het team van data managers, dataanalisten 

en statistici in de afgelopen jaren meer dan 

verdubbeld tot ruim 30 medewerkers. Met 20 jaar 

ervaring als consultingbureau in deze sector 

stelt OCS Life Sciences zich sinds 2017 tevens 

op als gespecialiseerde Contract Research 

Organisation (CRO), waarbij het voor haar 

opdrachtgevers projecten uitvoert vanuit haar 

kantoor in ’sHertogenbosch. OCS Life Sciences 

mag zowel multinationale ‘Big Pharma’-

organisaties als lokale biotechs en CRO’s tot 

haar klantenkring rekenen.

De dienstverlening van OCS Life Sciences richt zich op 
het inzichtelijk maken van alle gegevens die beschikbaar 
komen bij het uitvoeren van onderzoek naar plant, mens en 
dier. Het draait daarbij primair om inzicht in zaken zoals de 
veiligheid en werkzaamheid van producten en medicijnen in 

ontwikkeling. Doordat kwaliteit van de verzamelde gegevens 
van essentieel belang is wordt al gedurende het verzamelen 
doorlopend inzicht gegenereerd in de juistheid, volledigheid 
en tijdigheid ervan. 

Om de snelle groei van het team te ondersteunen introduceerde 
OCS Life Sciences vorig jaar het Life Sciences Boot Camp. 
Gedurende dit trainingsprogramma worden deelnemers, met 
een MSc of PhD op zak, in twee maanden klaargestoomd om 
als data-analist dan wel statistisch programmeur aan de slag 
te gaan. Zodoende verzekert OCS zich van een gevarieerd 
team met zowel ervaren professionals als jong talent uit 
verschillende academische disciplines.

OCS Life Sciences is een onderdeel van OCS Consulting 
BV, een professional services bedrijf actief in heel Europa. 
OCS Consulting BV richt zich op data-analyse en -rapportage 
voor meerdere sectoren en biedt daarbij ook technische 
en functionele ondersteuning voor IT-afdelingen. OCS 
Consulting BV is reseller van SAS software en Gold Partner 
van SAS.
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Na het succes van onze vernieuwde vacaturesite 
Healthcarejob.nl lanceren we nu extra, nieuwe services. 
Healthcarejob voor opdrachtgevers biedt bedrijven de 
gelegenheid om hun vacatures bij een groot publiek onder 
de aandacht te brengen. Potentiële kandidaten hebben de 
mogelijkheid om hierop snel en eenvoudig te reageren.

Waarom Healthcarejob voor opdrachtgevers?
Een groeiend aantal organisaties vroeg ons de afgelopen peri-
ode of het plaatsen van vacatures mogelijk was. We kwamen 
tot de conclusie dat Healthcarejob.nl een uiterst geschikt plat-

Healthcarejob.nl lanceert extra services
form is om potentiële werkgevers en werknemers aan elkaar 
voor te stellen: wij kennen de kandidaten die actief zijn in de 
commerciële gezondheidszorg en zij weten Healthcarejob.nl 
te vinden. 

Meer dan een vacaturesite
Wilt u meer dan alleen uw vacature promoten en bent u op 
zoek naar de geschikte kandidaat? Dat kan! Wij bieden u een 
service level waarbij wij het Odin Development Compass 
(ODC) assessment inzetten.  Op deze manier matchen wij 
kandidaten op natuurlijke drijfveren en competenties. Door 

Na de flinke koersval van bijna 40% 
in 2015 is de Nasdaq Biotechnology 
Index in een mooie trendlijn hersteld 
naar een top van 3.727 punten in ja-
nuari van dit jaar. Dat was nog maar 
10% onder het all-time-high van 4.166 
punten dat medio 2015 werd behaald. 
De index beweegt nog keurig onderin 
het trendkanaal dat niet doorbroken 
lijkt. 

De recente onzekerheid op de beurs heeft 
echter ook de biotechsector in zijn greep. 
De sector reageert altijd sterk op koers-
schommelingen op de beurs. De onze-
kerheid op de financiële markten heeft te 
maken met de oplopende rente en poli-
tieke spanningen, met name de onzeker-
heid over de handelsbetrekkingen tussen 
de VS en China. Een eventuele handel-
soorlog zal zeer negatief uitwerken op de 
economische groei, maar wij geloven dat 
het niet zover zal komen. Daarvoor zijn 
de belangen van beide partijen te groot. 
Wij blijven positief over de aandelen-
markten. En het verwachte herstel op de 
beurs zal waarschijnlijk ook tot een her-
stel van de Nasdaq Biotechnology Index 
leiden. 

Van de grote Biotechfondsen in de VS 
vinden wij op basis van Morningstar 
Biogen het meest aantrekkelijk. Het aan-
deel heeft een koerspotentieel van circa 
45%. De koers van Biogen is in twee 
maanden tijd met bijna 30% gedaald. 
En dat terwijl de cijfers over het vier-
de kwartaal en de verwachting voor het 
lopende boekjaar bemoedigend waren. 
Biogen verwacht een licht hogere omzet 
en een gecorrigeerde wpa van $24,20 
à 25,20; een groei van de wpa van 11 
tot 16%. Er is enige vrees dat de sterke 
positie in Multiple Sclerose door toe-
nemende concurrentie wordt aangetast, 
maar Biogen’s Tecfidera is nog altijd 
wereldwijd het meest voorgeschreven 
orale geneesmiddel. De omzet van Tec-
fidera steeg in het vierde kwartaal met 
7%. Daarnaast heeft Biogen aanzienlijk 
succes met Spinraza, een medicijn tegen 
Spinale Musculaire Atrofie.

Biotech lijdt onder 
onzekerheid op de 

beurzen, kansen 
bij Biogen

het ODC toe te passen bij de werving en selectie, vergroot u 
de kans dat u de beste kandidaat selecteert.

Anders dan bij veel andere assessments geeft ODC ook inzicht 
in het totale potentieel; de natuurlijke krachten, te ontwikkelen 
talenten én gedrag onder stress. Als een kandidaat past binnen 
je organisatiecultuur heb je een grote kans op een succesvolle, 
langdurige match. Daarnaast bieden we een full service level 
waarin wij het gehele werving & selectie proces op vertrouwde 
wijze voor u kunnen uitvoeren. 
Benieuwd naar onze nieuwe services? Neem dan contact  
met ons op via 038 – 455 62 62 of stuur een email naar  
info@collegehealthcare.nl
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SHAPING THE FUTURE OF HEALTHCARE
through prevention, diagnosis, cure and care

14 February 2019 | WTC Rotterdam, the Netherlands

CONTRIBUTE AS SPONSOR, EXHIBITOR OR SPEAKER!

For more information and application visit:
www.innovationforhealth.nl

Contact us for more information about sponsorship, 
exhibition and speaking opportunities:

Hyphen Projects
E info@innovationforhealth.nl
T 035 628 66 59

Join Innovation for Health 2019 
Netherlands’ leading conference for key players in health & life sciences 
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