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Met 38 bedrijven en 350 medewerkers heeft het Pivot
Park een stormachtige ontwikkeling doorgemaakt. Binnen twee jaar ontstond in Oss een innovatief netwerk van
ambitieuze onderzoeksbedrijven en dienstverleners op
het gebied van life sciences. Bovendien zal het park in
verhoogd tempo doorgroeien naar een open campus door
de overdracht van gebouwen, grond en hoogwaardige
(laboratorium)apparatuur van MSD naar Pivot Park. De
per 1 oktober aangetreden CEO Mirjam Mol vertelt meer
op pagina 14.
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Novio Tech Campus
De campusformule in Nederland is succesvol. Dat bewijzen inmiddels 44 scienceparken en campussen. En er komen er nog meer bij. Eén van de nieuwste loten is Novio
Tech Campus in Nijmegen. Sinds de oprichting een jaar
geleden, zijn in het unieke Gebouw M nu al 20 huurders
zijn gevestigd. Startende en ervaren ondernemers werken
en vinden elkaar in een stimulerende open innovatie-omgeving: life science-, hightechbedrijven en cross overs. De
samenwerking van Novio Tech Campus met partners Kadans Biofacilities en SMB Life Sciences is een succesformule die maar moeilijk wordt geëvenaard.

Special

Bedrijfshuisvesting
Pieterse

Pagina 38
Meteen na de zomer van 2015 start de Universiteit van
Leicester een speciaal voor de sector Biotechnologie en
Life Sciences ontwikkelde MBA-opleiding voor Nederland en omstreken. Deze sectorspecifieke managementopleiding is toegankelijk voor professionals in de sector, die in deeltijd de AMBA gecertificeerde opleiding
kunnen volgen op basis van zogeheten ‘blended learning’ (distant learning plus workshops in Nederland). De
combinatie van sectorkennis met vormen van blended
learning wordt door de Universiteit al toegepast in de
bankwereld en nu dus ook in de biotechnologie en life
sciences, terwijl er onder meer belangstelling is vanuit
de offshore sector.
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Voorwoord

Mijlpaal Life Sciences
De Nederlandse Life Sciences sector doet het goed. Zo becijferde
ABN Amro dat de bijna 2.300 Life Sciences bedrijven een export van
bijna 7.200 miljoen euro genereren. Omgerekend per bedrijf is dit vier
keer meer dan de gemiddelde Nederlandse onderneming. Innovatie en
publieke steun zijn relatief groot: 13% van de R&D uitgaven wordt
gedaan in deze sector ( 671 miljoen euro). Toch bleek uit onderzoek
van EIM dat de Nederlandse Life Sciences in internationaal opzicht
stagneert, één van de oorzaken is het gat dat private investeerders laten vallen.
Het achterblijven van private investeringen is een bekend feit dat ook ontwikkelaars treft. De
onbekendheid met deze branche probeert men onder meer te doorbreken door symposia specifiek gericht op investeerders (waaronder 8 december het Leidse ‘Building Value for Biotechs’).
Ondertussen floreren de Life Sciences campussen, mede door overheidsgeld, als nooit tevoren.
Nederland telt inmiddels 44 scienceparken. En er komen er nog meer bij, want de behoefte
is groot. Zo zijn in het vorig jaar geopende verzamelgebouw ‘M’ op de Novio Tech Campus
in Nijmegen, al 20 huurders gevestigd, een volgend verzamelgebouw staat op de planning.
In het Pivot Park in Oss vestigden zich binnen twee jaar 38 bedrijven met 350 medewerkers.
In deze najaarseditie een informatief verhaal over de succesvoorwaarden voor het aantrekken
van bedrijvigheid naar Life Science campussen door Buck Consultants en een artikel van een
gebruiker, het snelgroeiende Leidse Sinensis dat via dochterondernemingen is gevestigd op
verschillende campussen.
Last-but-not-least betekent dit nummer van BiotechNEWS & Life Sciences een mijlpaal voor
velen, waaronder de u allen bekende uitgever Ferdinand J. Oldemaat die per 1 september de
uitgeefrechten van het ‘oude’ BiotechNews heeft overgenomen. Met de overname van de
rechten ontstond ook een andere naam voor dit reeds 12 jaar bestaande vakmagazine die de
huidige brede doelgroep beter aanspreekt; BiotechNEWS & Life Sciences. Daarnaast wordt de
aanwezigheid op internet prominenter dankzij een nieuwe site www.biotechnews.eu.
Wij wensen u veel leesplezier met deze bijzondere najaarseditie van het nieuwe BiotechNEWS
& Life Sciences.

Wat brengt een biotechnologisch spin-off bedrijf uit Leuven (België)
op Chemelot campus in Geleen, het Japanse Astellas Pharma op het
Leiden Biosciencepark en - zeer recent - het Duitse Siemens Healthcare op de Healthy Ageing Campus in Groningen? Life sciences, een
container begrip, is een speerpunt van menige campus in Nederland.
Wat zijn de succesvoorwaarden voor het aantrekken van bedrijvigheid
naar life science campussen?

Beeld van life science campussen in Nederland
Verspreid in Nederland bestaan er verschillende campussen en campusinitiatieven. Veel
type bedrijfsomgevingen hebben het stempel ‘campus’ zoals bv in de zorg, in het onderwijs en in het bedrijfsleven (bedrijfscampus). De term ‘campus’ in dit artikel verwijst naar
een geografische concentratie van bedrijven/instituten/onderwijs waartussen gezamenlijk
R&D/open innovatierelaties centraal bestaan. In deze context spreken we in Nederland
over twee soorten initiatieven:
• Science & research park: parkachtige bedrijventerreinen waar Research & Development
(R&D) plaatsvindt door universiteiten, academische ziekenhuizen, onderzoeksinstituten
en/of bedrijven;
• Open innovatie campus: (voormalige) bedrijfscampus waar een ‘anchor tenant’ R&D
verricht, waarop ook andere bedrijven zich kunnen vestigen en onderlinge wisselwerking
en samenwerking op onderzoeksgebied actief wordt gestimuleerd.
Een campus wordt gedefinieerd aan de hand van vier kernelementen (figuur 1).
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INFORMATIE Biotechnologie is een sterk groeiende industrie. Wijlen visionair Steve Jobs bestempelde Biotechnologie
als de sector waarvan we de grootste innovaties kunnen verwachten in de 21e eeuw.“We staan aan de vooravond van een
nieuw tijdperk, zoals het digitale tijdperk toen ik jong was”. Ontwikkelingen in de biotechnologie en life sciences doen ons
durven dromen en bieden de concrete resultaten om te geloven in de potenties. Nederland is wereldwijd sterk in deze sector
en de vooruitzichten zijn zeer goed. BiotechNEWS & Life Sciences is een magazine dat inzicht biedt in de onderwerpen en
ontwikkelingen die spelen binnen deze Nederlandse economische topsector.
Nederlandstalig en laagdrempelig. Biotechnologie en life sciences is een internationale industrie. Vrijwel alle publicaties
over dit onderwerp verschijnen in het Engels. BiotechNEWS vindt het essentieel om juist in het Nederlands te publiceren.
COPYRIGHT © 2014 Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie, microfilm of op welke andere wijze dan ook, hetgeen ook van toepassing is op de gehele’of gedeeltelijke bewerking,
zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever. Alle artikelen welke in deze uitgave gepubliceerd zijn, vallen
onder de verantwoordelijlcheid van de desbetreffende journalist. Het verlenen van toestemming tot publicatie in Management
Info houdt in dat de auteur de uitgever, met uitsluiting van ieder ander, onherroepelijk machtigt de bij of krachtens de Auteurswet door derden verschuldigde vergoeding voor kopíëren te irmen of daartoe in en buiten rechte op te treden. Wij maken
u er op attent dat de verstrekte gegevens zoals, naam, adres en woonplaats zijn opgenomen in onze klantenadministratie. Wij
willen het gebruiken om u te blijven informeren over onze voordeelaanbiedingen, produkten en dergelijke van zorgvuldig
uitgekozen andere bedrijven. Deze administratie is aangemeld bij de registratiekamer te Rijswijk onder nummer P-0015 122
Indien u bezwaar heeft tegen dit gebruik van uw gegevens dan kunt u dit schriftelijk aan ons laten weten.
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Figuur 1

Drs. N.S. Draisma
Nynke Draisma heeft Economische Geografie gestudeerd
aan de Universiteit van Utrecht en werkt bij Buck Consultants International als senior adviseur. Zij heeft ruim 14 jaar
ervaring met (internationale) huisvestings-vraagstukken
voor wereldwijd opererende kleine en grote bedrijven die
actief zijn in verschillende sectoren. Eveneens is zij direct
betrokken geweest bij de onderzoeken die BCI heeft uitgevoerd voor het Ministerie van Economische zaken betreffende het beeld van campussen in Nederland. Daarnaast heeft
zij bijgedragen aan de conceptontwikkeling, inschatting
van ruimtebehoefte en marketingstrategie van verschillende
nationale en internationale campussen/science parken.
Nijmegen, oktober 2014

vervolg op pagina 6
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Strategische investering door SkylineDx in kankervaccinbedrijf DCPrime

SkylineDx, een innovatief bedrijf op het gebied van genetische tests voor bloedkanker, kondigt vandaag een investering
aan van een niet nader genoemd bedrag in het Nederlandse
kankervaccinbedrijf DCPrime. De financiering geeft DCPrime de mogelijkheid zijn technologieplatform verder te ontwikkelen, maar is er ook op gericht optimaal gebruik te maken
van de synergieën tussen de bedrijven die beide actief zijn op
het gebied van kanker.
De investering wordt financieel ondersteund door Van Herk
Investments, een investeerder met een lange-termijnstrategie
en aandeelhouder van SkylineDx.
De investering geeft DCPrime de financiële middelen om zijn
DCOne™ technologieplatform de komende jaren verder te

Pluriomics
Het Leidse bedrijf Pluriomics heeft 4 miljoen euro binnengehaald in een Serie A investeringsronde. InnovationQuarter is één van de drie investeerders.

ontwikkelen. Dit platform biedt de mogelijkheid vaccins te
ontwikkelen voor zowel bloedkankers als vaste tumoren. De
samenwerking met SkylineDx zal de positie van beide bedrijven versterken, vooral in het ontwikkelen van niet-schadelijke
behandelingen voor patiënten met bloedkankers.
Aangezien de strategieën van de bedrijven in de toekomst
nauw zullen samenvallen, heeft DCPrime de huidige raad
van commissarissen te vervangen door Dharminder Chahal,
CEO van SkylineDx. Daarnaast heeft Marcel Zwaal, CEO van
DCPrime, besloten terug te treden en zich op andere carrièremogelijkheden te richten. Ada Kruisbeek, CSO en grondlegster van het bedrijf, zal samen met COO Sandra van Wetering
de verdere ontwikkeling van de kankervaccin pijplijn van het
bedrijf voortzetten.
“Ik ben verheugd met de kans om te investeren in DCPrime,
een goed geleid bedrijf met een zeer innovatief celtechno
logieplatform voor de behandeling van bloedkankers. Het
bedrijf heeft een pijplijn met jonge, maar veelbelovende

producten”, aldus Dharminder Chahal, CEO van SkylineDx.
“De bedrijven zullen apart blijven opereren, maar wel kunnen profiteren elkaars uitgebreide kennis, netwerk, begrip van
bloedkankers en mogelijke behandelingen.” Marcel Zwaal,
CEO van DCPrime: “Graag bedanken wij de leden van de
raad van commissarissen van DCPrime’s voor hun excellente
begeleiding gedurende de laatste jaren. Wij zijn ervan overtuigd dat het DCOne™ technologieplatform door de steun van
SkylineDx zijn waarde voor patiënten in de komende jaren zal
kunnen bewijzen.”
Over SkylineDx - Effective and Comprehensive Genetic Testing SkylineDx ontwikkelt en verkoopt onderzoeks
middelen en genetische tests voor gepersonaliseerde behandelingen van kanker. Het bedrijf blijft ook met wetenschappelijke
en commerciële partners werken aan het ontwikkelen en op
de markt brengen van innovatieve markers en tests, inclusief
diagnostische tests afgestemd op specifieke geneesmiddelen.

333 TRAVEL.NL
DE INDIVIDUELE VERRE REIZEN SPECIALIST

Internationalisering
De investering zal door Pluriomics worden gebruikt
voor de verdere ontwikkeling van gekweekte hartspiercellen uit menselijke stamcellen, voor het ontwikkelen
en valideren van tests gebaseerd op deze cellen en voor
het op de markt brengen van deze technologieën. Behalve InnovationQuarter investeren ook Vesalius Biocapital.

Ontdek de wereld
van mystiek Azië...

Snelle groei
De productie van de Pluricyte cellen zal gebeuren in
België. Het hoofdkantoor zal in Leiden blijven. Pluriomics wil het R&D-team en het commerciële team
versterken. Op dit moment werken er vijf mensen bij
Pluriomics. De verwachting is dat het bedrijf in Leiden
zal uitgroeien naar 25 personen.
Pluriomics staat op het punt om een nieuwe generatie van menselijke hartspiercellen bedoeld voor medicijnonderzoek en medicijnontwikkeling – Pluricyte
hartspiercellen genaamd – op de markt te brengen.
Onderzoek met deze cellen maakt het mogelijk om
eventuele toxische bijeffecten van nieuwe medicijnen
in een vroeg stadium en met grote nauwkeurigheid te
ontdekken.

Beste en populairste
verre reizen specialist

Minder dierproeven
“Omdat onze cellen sterk lijken op menselijke hartspiercellen, biedt het testen met deze cellen de mogelijkheid
om therapeutisch medicijnonderzoek te versnellen, de
ontwikkelkosten daarvan te verlagen en bovendien de
afhankelijkheid van dierproeven te verminderen”, aldus Stefan Braam, wetenschappelijk directeur (CSO)
en mede-oprichter van Pluriomics.

Tijdens een 333Pure privé reis gaat u op zoek naar de lokale levenswijze en gebruiken, reist u als reiziger door
het land en zult u uw bestemming als een ware ontdekkingstocht ervaren. U zult geraakt worden door de

Efficiënte ontwikkeling van
medicijnen

oorspronkelijke cultuur en u verwonderen tijdens de ontmoetingen met de pure natuur. U verblijft in bijzondere
(veelal comfortabele) accommodaties waarbij u zich één voelt met alles wat uw reisbestemming te bieden heeft.
U reist met uw eigen minibus en privé gids/chauffeur. Alle vluchten, bijzondere hotels, excursies en entreegelden

Herman Spolders, mede-oprichter en algemeen directeur van Pluriomics stelt dat deze investering komt op
een belangrijk moment: “Farmaceutische bedrijven
zijn in toenemende mate geïnteresseerd in onderzoek
met hartspiercellen die uit stamcellen zijn gekweekt.
Reden daarvoor is het vooruitzicht op efficiëntere ontwikkeling van medicijnen en de druk van regelgevers
om deze technologie op te nemen in de richtlijnen voor
ontwikkeling van nieuwe medicijnen.”
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zijn inbegrepen. Zie 333TRAVEL.nl voor ons complete Pure aanbod naar Amerika, Thailand, Indonesië, China,
Maleisië, Sri Lanka, India, Nepal, Vietnam, Laos, Cambodja, Australië & Nieuw-Zeeland vanaf € 1499,- p.p.
Kijk voor het volledige aanbod van pure aanbod op www.333travel.nl/333Pure
Wilt u liever een maatwerk reis?
Stel GRATIS uw Pure reis
samen via 333TRAVEL.nl of bel
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tel. 0348-44 19 51
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Waters’ ACQUITY QDa Detector: winnaar TechAward 2014
Massa detectie met één enkele druk op de knop, voor elke chromatografist.
Waters is trots om te mogen vermelden dat de ACQUITY QDa
detector de officiele winnaar is van de TechAward 2014 van
World of Technology & Science, in de sectie World of Laboratory. Deze innovatie is de massa detector voor elke chromatografist die over informatierijke massa spectrometrische
data wil beschikken zonder de complexiteit van een massa
spectrometer. Het volledig geautomatiseerde karakter vereist
weinig tot geen gebruiker interactie voor optimale resultaten
en is gemakkelijk toe te voegen aan uw scheidingen. De ACQUITY QDa detector biedt:
• intuitieve werking,
• meer zekerheid over bestanddelen in elk monster,
• moeiteloze integratie in workflow,
• verhoogde efficiëntie en
• verbeterde detectie in complexe monsters.

Of uw focus ligt op het bevorderen van de gezondheidszorg,
beschermen van het milieu, de veiligheid van ons voedsel en
water of het maken van nieuwe materialen: de ACQUITY
QDa detector biedt een enorme verbetering in de mogelijkheden van uw bestaande analytisch - of fractioneringssysteem.
Het is uw snelste en simpelste route naar betrouwbare, veelzijdige massa detectie.
Verkrijg extra massa detectie informatie in uw chromatografie
workflow, zonder de kosten en complexiteit van traditionele
massaspectrometrie. Ga naar www.waters.com/addqda voor
meer informatie of neem contact op met Kelly_Klingenberg@
waters.com, +31(0)765087200.

Separating Beyond Question - Bringing the Power of Mass Detection
to You

333 TRAVEL.NL
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SpaceOnlineSuite van
B.Braun biedt efficiency
voor het hele ziekenhuis
Het intraveneus therapiemanagementplatform Space
OnlineSuite van B.Braun biedt veel efficiencyvoordelen voor ziekenhuizen. De eerste applicatie bevat
softwareoplossingen voor geneesmiddelenbibliotheekmanagement, centrale monitoring van de pompen en
kwaliteitsmanagement. Het platform maakt huidige
en toekomstige softwareoplossingen mogelijk die beschikbaar komen via applicaties. Gebruikers zijn vrij
om een keuze te maken voor de applicatie die in hun
ziekenhuis wordt gebruikt. Is de SpaceOnlineSuite
software geïnstalleerd op een standalone computer of
op een server, dan heeft ieder werkstation dat is aangesloten op het ziekenhuisnetwerk met een standaard
browser toegang tot de applicatie. Een uitbreiding met
extra werkstations is dan ook zeer eenvoudig.

De trendy manier van reizen...

Upload Manager

Houdt u van Trendy, boutique en design villa’s? Dan is ons 333Trendy concept een uitstekende manier om door Azië te
reizen. U verblijft in kleinschalige trendy, design hotels of villa’s met uitstekende persoonlijke service en kwaliteit. Uw reis
begint in de Executive Lounge op Schiphol en na uw intercontinentale vlucht verzorgt uw privé-chauffeur de transfer naar
uw trendy hotel. Wij completeren uw reis met velerlei tips op het gebied van trendy restaurants, hippe lounge locaties en
uitgaanstips in uw omgeving. Trendy Resorts en Villa’s naar Sri Lanka, Malediven, Maleisië, Vietnam, China, India, Thailand
en Bali met bijvoorbeeld singapore airlines in de economy class vanaf € 1499,- p.p. (Business class vliegen mogelijk met
meerprijs v.a. € 999,- p.p. afhankelijk van de reisbestemming en airline).
Kijk voor het volledige trendy reisaanbod op www.333travel.nl/333Trendy
Wilt u liever een maatwerk reis?

Bestel gratis onze magazines
via 333TRAVEL.nl
333TRAVEL.NL
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Het SpaceOnlineSuite software platform biedt een
veelvoud aan toepassingen voor efficiënte optimalisering van het IV therapie beheer. Op het platform zijn
diverse applicaties beschikbaar. Denk aan de Drug
Library Manager voor centraal beheer van de medi
catiebibliotheken of de OneView, voor centrale
monitoring van de Space pompen op de afdeling. Daarnaast is er de Upload Manager die garant staat voor
centrale upload van de medicatiebibliotheek. De
Upload Manager verzorgt de upload van de genees
middel
bibliotheken van het SpaceOnlineSuite plat-
form naar de Space pompen van B.Braun. Met deze
applicatie is het niet meer nodig om alle pompen van de
afdeling te verzamelen om de configuratie te wijzigen.
De upload start met één klik op de knop, waarbij de
medicatiebibliotheek via het netwerk of via USB naar
alle pompen van het ziekenhuis geladen kan worden.
Meer weten? Kijk op www.bbraun.nl

Stel GRATIS uw Deluxe of Trendy
reis samen via 333TRAVEL.nl of bel
met onze specialisten via
tel. 0348-44 19 51

17-10-14 14:48
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Voorwaarden voor het succes van life science campussen

(vervolg van p

In de afgelopen 5 jaar is met regelmaat het beeld van campussen in Nederland geanalyseerd aan de hand van de vier
basiscriteria. Waar in 2012 werd geconcludeerd dat er zo’n
33 ‘echte’ campussen in Nederland zijn waarvan er 25 zijn
gerealiseerd en 8 nog in een idee fase verkeerden, toont recent
onderzoek aan dat het aantal campussen wederom is toegenomen in de afgelopen twee jaar (nl. 27 gerealiseerd en 12 in
ideefase) (BCI, 2012/2014 ).
Opvallend aan dit overzicht is dat ruim 65% van de gerealiseerde campussen (excl. campusinitiatieven in ideefase) haar
speerpunten richt op de life sciences en medische technologie
sector (tabel 1). Van de 18 bestaande campussen wijden 6
campussen hun activiteiten volledig op deze sector. Vijf zijn
meer gericht op de medische technologie en zijn onder meer
gelegen nabij de technische universiteiten.

Tabel 1
Overzicht van campussen met een life sciences & medtech focus
Bron: Buck Consultants International, 2014

productie wordt veelal uitbesteed. Kenmerkend voor deze
bedrijven is dat ze relatief klein beginnen (2-3 mensen) en al
relatief snel kunnen doorgroeien tot ca. 20 mensen.
Voor het creëren van een aantrekkelijk aanbod van onderzoeksfaciliteiten voor life science bedrijven geldt eigenlijk
hetzelfde. Het aanbod varieert van proefdier-testfaciliteiten
tot academische ziekenhuizen voor klinisch onderzoek en het
testen van nieuwe producten.
De belangrijkste vormen zijn laboratoria en cleanrooms.
Onderstaand overzicht (figuur 3 en 4) laat de behoefte van
faciliteiten per type life science bedrijf zien.
Buck Consultants International, 2014

Figuur 2 Actueel beeld van campussen met een life sciences &
medtech focus in Nederland

Nog een 7 tal campussen richt zich op een breed palet aan
thema’s waarin life sciences een behoorlijk aandeel heeft.
Vrijwel alle campussen die in een volwassen fase zijn, hebben
wel een focus op life sciences. Het Bioscience park in Leiden
is daarvan de enige met een 100% focus.

Bedrijfshuisvesting op life science
campussen
Voor life sciences bedrijven is de behoefte aan flexibele huisvestingsmogelijkheden groot. In het geval van een biotechnologisch R&D bedrijf dat zich richt op medicijnontwikkeling is
de kans op onverwachte uitbreiding even groot als de kans op
inkrimping met het succes of falen van een nieuw medicijn.
Illustratief voorbeeld is Prosensa, een Leids biotechbedrijf,
dat groeide met 20-80 mensen in korte tijd nadat één van hun
producten de fase II-studie met succes had voltooid. Voor een
medisch technologie bedrijf ligt dit weer anders. Kansen op
het ontwikkelen van een succesvol product liggen hoger en
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Figuur 3 B
 ehoefte aan lab & cleanroom faciliteiten van life science &
medtech bedrijven Bron: Medical Delta, 2012

pagina 3)

Vraag naar ML I en II labs komt vaak voor en de vraag naar
cleanrooms varieert tussen ISO klassen 5-8, maar verschilt
vaak per product. Ook de vraag naar specifiek te delen faciliteiten verschilt naar type en ontwikkelingsfase van een bedrijf.
Biotech bedrijven vragen om toegang tot proefdierfaciliteiten
en patiëntenpopulaties, terwijl medische technologiebedrijven
hun producten testen in een zogenaamd skills lab.

Onderscheidend vermogen,
een must…
De identiteit van een campus is vergelijkbaar met DNA van
een mens, en is per definitie uniek. De uniciteit van een campus ligt met name vast in de specifieke technologie of combinaties daarvan die aanwezig is/zijn. Wat is het DNA van de life
sciences & medtech campussen in Nederland? Onderstaand
figuur (figuur 5) laat zien dat iedere regio zich probeert te
onderscheiden met waar het excellent in is. Het vermarkten
van een campus gaat verder dan een brochure, het gaat om
de specifieke waardepropositie van de aanwezige kennis en
technologie.

Figuur 4	Behoefte aan onderzoeksfaciliteiten van life science & medtech bedrijven

Bron: Medical Delta, 2012

Afsluitend
Voorwaarden voor het succes van life sciences campussen?
• Een aantrekkelijk en gevarieerd aanbod van flexibele
bedrijfshuisvesting en onderzoeksfaciliteiten voor life
sciences en medtech bedrijven in hun verschillende ontwikkelingsfasen, omvang en activiteiten
• Aanwezigheid van een open innovatie omgeving
• Een krachtige en onderscheidende propositie richting de
markt
• Actieve marketing & acquisitie apparaat om daadwerkelijk
life sciences bedrijven aan te trekken

Figuur 5	Wat is het DNA van life science campussen/clusters in
Nederland?

Voorbeelden van life science campussen met verschillend aanbod van huisvesting
en onderzoeksfaciliteiten
Leiden Bioscience Park
• Voor bedrijven in verschillende ontwikkelingsstadia worden diverse huisvestingsmogelijkheden geboden variërend
van incubator, multi-tenant gebouwen tot bouwkavels
• BioPartner Center I, II (incubators) en Accelerator, en Beagle Life Sciences Centers Zernike en Darwin bieden huisvesting voor jonge en (door)groeiende life science bedrijven en bieden labruimte in o.a. de categorieën ML I en ML II
• De Cell Observatory, het Nederlands Centrum voor Electronen Microscopie (NeCEN) en de 7 Tesla MRI scanner bij
het LUMC zijn hoogwaardige open onderzoeksfaciliteiten die aanwezig zijn op het park
Pivot Park Oss
• Aanbod van huisvesting inclusief complete infrastructuur aan chemische en biologische labs voor farmaceutisch
onderzoek voor startende als bestaande volwassen life science bedrijven
• Laboratoria voor sub disciplines zoals medische chemie, farmacologie, moleculaire biologie en celkweek
• Aanwezige faciliteiten omvatten het Pivot Park Screening Centre ((ultra) High Throughput Screeningslab),
Pilot Plant voor chemische productie onder GMP-condities, analytische ondersteuning (NMR, LC-MS), in-vivo en
in-vitro kernfaciliteiten
Radboud Research Facilities Nijmegen
• Multidisciplinaire onderzoeksfaciliteit met hoogwaardige apparatuur voor onderzoek en productontwikkeling, sinds
oktober dit jaar toegankelijk voor bedrijven
• Aanbod van instrumenten voor o.a. medicijnontwikkeling, nieuwe diagnostiek, onderzoek naar operatietechnieken,
hersenonderzoek, gedrags- en bewegingsonderzoek, genetic, digitale veiligheid in de zorg en klimaatonderzoek
• Onderzoek domeinen: biochemical screening, biomedical imaging, neurology & motion, health supercomputing en
nano- & microbiology
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Eerste paal geslagen van Biotech Training Facility

“Een zeer welkome én noodzakelijke mijlpaal”
In Leiden is begin oktober de eerste paal geslagen voor de Biotech Training Facility (BTF),
een eerste scholingscentrum in de (bio)
farmaceutische industrie van Nederland.
Werknemers en studenten leren hier werken
in een echte Good Manufacturing Practice
(GMP) omgeving. “Bovendien heeft BTF de
potentie uit te groeien tot een expertisecentrum.”

Fotografie: Bart Luteijn

De eerste paal werd geslagen in het bijzijn van Robert Strijk,
wethouder gemeente Leiden, Ingrid de Bondt gedeputeerde
van de provincie Zuid-Holland en Willem te Beest, vicevoorzitter College van Bestuur van de Universiteit Leiden.
Nettie Buitelaar van het Leiden Bio Science Park, ziet de
nieuw te verrijzen BTF (die volgend jaar zomer al klaar moet
zijn) als een zoveelste mijlpaal in de ontwikkeling van het
park. Maar het is wel een zeer welkome én noodzakelijke
mijlpaal. “In de biotech gelden enorm veel regels, waarbij
veel bedrijven ook nog eens hun eigen set aan regelementen
hebben. Het personeel moet het allemaal maar bijhouden. De
basis is natuurlijk het kwaliteitssysteem GMP, ingesteld voor
de hele farmaceutische industrie. Wereldwijd zijn er drie andere biofarmaceutische trainingscentra waar men werkt onder
‘GMP-achtige condities’, maar wij gaan werken volgens de
échte GMP-richtlijnen. Dat is uniek.”
Er was dus ruimte voor een echte ‘hands on training’ waar
cursisten ook echt fouten kunnen en mogen maken. Maar wellicht net zo belangrijk: de deelnemende bedrijven kunnen het
BTF ook inzetten als test-locatie. Bijvoorbeeld als er met een
nieuwe, technische leverancier gewerkt gaat worden. “Op de
bovenste etage komt een technische ruimte. Daar kunnen be-
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drijven oefenen als het gaat om installatietechnische zaken.
Dat ‘oefenen’ is doorgaans lastig als het gaat om hun eigen
cleanrooms”, aldus Buitelaar.
Kortom, er zijn straks vele mogelijkheden en toepassingen
mogelijk voor het BTF. De focus van de trainingen ligt op
de productie van geneesmiddelen en medisch-technologische producten zoals stents, buisjes die onder meer worden
gebruikt om bloedvaten open te houden. Veel aandacht gaat
naar het leren werken in clean rooms. In deze ruimten blijft
het aantal micro-organismen en stofdeeltjes tot een minimum
beperkt.
De trainingen zijn bedoeld voor nationale en internationale werknemers van bedrijven en studenten uit de life scien-

ces die bijscholing nodig hebben. Waarbij BTF zich richt op
productiemedewerkers uit bijvoorbeeld de biotechnologische
industrie en ziekenhuisapotheken, maar ook op installatie
technici en inspectiemedewerkers. De trainingen starten in
september 2015.
Buitelaar benadrukt dat opleidingscentra zoals deze belangrijk zijn omdat bedrijven in deze sector moeite hebben om
gekwalificeerd personeel te vinden. De life sciences vormen
een jonge sector. Goede bijscholing in de GMP is daarom
schaars. “Het voordeel van een apart opleidingscentrum is dat
bedrijven hun productie niet stil hoeven te leggen. Ook mogen
hier fouten worden gemaakt. We werken volgens de methode
leren door te doen.”

NLO beschermt al 126 jaar innovaties
NLO beschermt al 126 jaar de innovaties,
modellen en merken van nationale en inter
nationale klanten. Met Innovatie. Expertise.
Passie. Teamwork. Creativiteit. Ervaring.
Waarom is Intellectuele Eigendom belangrijk?
“Een bedrijf dat goed heeft nagedacht over het opbouwen
van een Intellectuele Eigendom-portefeuille staat steviger als
er inbreuk wordt gepleegd. Maar er zijn meer voordelen: IE
verstevigt de concurrentiepositie, verhoogt de waarde van het
bedrijf en maakt een bedrijf interessanter voor investeerders.”
Wat kan NLO betekenen voor bedrijven?
“Onze diensten bestrijken het gehele vakgebied. Het aanvragen van octrooien, het in kaart brengen van mogelijkheden
met betrekking tot Intellectuele Eigendom, het ontwikkelen
van een strategie, hulp bij het opbouwen van de portefeuille en
adviseren als er inbreuk wordt gepleegd.”
Wat maakt NLO bijzonder ten opzichte van andere
partijen?
“Wij hebben octrooi-, merk- én modelspecialisten in huis.
Deze specialisten werken samen in klantenteams. Deze aanpak zorgt ervoor dat onze dienstverlening van hoge kwaliteit is
en dat wij vaak slimme oplossingen kunnen bieden.”
Wat is de eerste stap die een bedrijf kan zetten?
“Een afspraak maken voor een kennismakingsgesprek. Dan
kunnen wij aangeven wat wij kunnen betekenen voor het
bedrijf.”
De Universiteit Leiden doet voor de Biotech Training Facility
het bouwmanagement. Vooral ook omdat BTF een belangrijke
toevoeging is aan het Leiden Bio Science Park. “Wij kunnen
nieuwe bedrijven aantrekken, bijvoorbeeld omdat er hier optimaal getraind personeel is. Ons centrum zal daar een belangrijke schakel in zijn”, aldus Buitelaar.

Werkstress oplossen ligt
bij werkgevers, of we dat
nu leuk vinden of niet

De Biotech Training Facility is ontworpen door Ector Hoogstad Architecten in Rotterdam. Het drie verdiepingen tellende
complex, dat naast het Sylvius laboratorium komt te staan,
wordt gebouwd door BAM Utiliteitsbouw. De bouw duurt tot
juni 2015.

Maarten Ketelaars is managing partner van NLO en
Nederlands en Europees Octrooigemachtigde. NLO Ede,
Bennekomseweg 43, 6717 LL Ede, Tel: 0318 - 70 70 00.
NLO heeft ook kantoren in Den Haag, Eindhoven en
Amsterdam.

In deze ‘week van de werkstress’ merkte minister Asscher
op dat het taboe op werkstress van tafel moet. ‘Het is geen
schande als je werk je te veel wordt, het is wel een schande
als je werkgever daar geen oog voor heeft’, zei hij, want
werkstress kost geld: aan ziekteverzuim alleen al 2,2 miljard
euro in 2012. Asscher wijst in zijn uitspraak niet alleen naar de
werknemer, maar nadrukkelijk ook naar de werkgever, want
het is de werkgever die financieel aangesproken wordt op een
gebrek aan zorgplicht.
Werkgevers hebben vandaag de dag verregaande zorgverplichtingen. Zo moeten ze niet alleen zorgen voor een veilige
werkplek, een veilige organisatie en veilige werkomgeving,
ook wordt de werkgever erop aangesproken als een werk
nemer stressklachten krijgt of met een burn-out thuis komt te
zitten. De werkgever heeft de plicht tot duurzame inzetbaarheid van zijn personeel.

Een collega die vraagt om wat taken over te nemen, de
afdelingschef die snel nog wat van je nodig heeft of de manager die vraagt of je vandaag ook nog wat langer kan
blijven omdat het druk is. Werknemers hebben het de hele
dag door druk en krijgen er stress van.
Een op de acht werknemers ervaart stress, zo berichtte een
nieuwsrubriek onlangs, en zegt er vervolgens niets van, omdat
ze bang zijn hun baas ermee voor het hoofd te stoten. Bijna
een kwart van de werknemers meent namelijk dat dat leidt
tot een lagere beoordeling en 14 procent denkt zelfs zijn baan
kwijt te raken.
Experts draven vervolgens op en raden werknemers aan om
toch gewag te maken van de stress die het werk oplevert, omwille van de eigen gezondheid. Dat werkt natuurlijk niet. Dat
is hetzelfde als iemand die bang is voor honden te vertellen dat
hij dat toch echt niet hoeft te zijn.

Uit precedenten blijkt dat die zorgplicht steeds belangrijker
wordt en zwaarder wordt meegewogen bij geval van conflict
of calamiteit. Als een werkgever zijn zorgplicht niet tijdig en
naar behoren uitvoert, dan staan hem sanctiemaatregelen te
wachten van UWV of via financiële claims van personeel die
in de huidige trend steeds zwaarder worden, want de rechter
legt zwaardere verantwoordelijkheidsclaims bij de werkgever
indien hij niet kan aantonen dat hij de zorgplicht naar behoren
heeft ingevuld. Dat laten recente uitspraken nu al zien.
CHEMProjects biedt werkgevers de helpende hand bij
‘Eerste Hulp voor Zorgplicht’ en is onderdeel van CHEMGroep dat zich richt op opleidings- en leer- en werktrajecten in
zeven branches: het havenbedrijf, grond-weg en waterbouw,
de bouw, transport en logistiek, metaal en industrie, de
safety-branche en de tak afval en milieu.
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Information Dried Blood
Spot Laboratory
DBSL determines drug levels and other blood parameters in dried blood, which is obtained using a finger
prick or heel prick (dried blood spotting, DBS). This
micro blood sampling technique is non-invasive, minor
discomfort and can be performed without medical assistance at any time and any location. The dried blood
sample can be safely sent by regular mail to the research laboratory. The logistical advantages of DBS lead
to time saving and cost savings. DBS creates new opportunities for drug monitoring and scientific research

DBSL provides a complete solution for both micro blood
sampling, logistics and subsequent analysis, including
reporting and focuses on supporting drug discovery
and health monitoring.

Minor discomfort

Finger prick creates hardly any discomfort
Only a very small amount of blood is sampled
Suitable for use in children, the elderly or obese patients

No constraints

No travel to hospital location required
No home visit from medical professional needed
No constraints on timing of blood sampling,
any time of the day is possible

Cost saving

Patient or caregiver can perform sampling themselves
No need for medical professionals, special equipment
(eg centrifuges) or refrigerated transport
Using regular mail services

The above listed advantages make DBS an excellent
alternative for blood sampling in (larger) clinical trials
/ investigator studies. This is particularly true when including vulnerable populations, who are often not enrolled in research (especially clinical trials), now come
a real opportunity. Traditional blood sampling at inconvenient times and in remote locations makes studies
very complicated. The simplified logistics in DBS reduce the cost and complexity of a study significantly.
Using DBS, studies can be conducted outside the hospital environment. This advantage has a big impact on
therapeutic drug level monitoring (TDM). Patients no
longer have to the go to the hospital every few months,
but can perform the sampling themselves in their home
environment. DBS opens up new possibilities in the
design of clinical trials for pharmaceutical companies
and research institutions. Depending on the analytical
needs DBS can lead to a cost saving of 40%.
Companies that support individual health, such as
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ranging from e pharmaceuticals to nutraceuticals. The
simplicity and low cost make this micro blood sampling
technique particularly suitable for children and the elderly. DBS gives people the ability to monitor Individual
biomarkers themselves.

nutrition and food-ingredient manufacturers now can
conduct (intervention) studies with their products
(e.g. nutraceuticals) that were financially unfeasible
previously. Using the simplicity and cost savings of
DBS and the precise determination of, for example,
vitamins and food supplements by LC-MS/MS techniques in a drop of blood strengthens the scientific
outcome of these studies.
The formation of DBSL was co-initiated by a grant
project “Peaks in the Delta” with eight partners including DSM Resolve and the Academic Hospital Maastricht (AZM).
DBSL is located on the Chemelot Campus with direct
access to the necessary laboratory facilities and infrastructure. DBSL has a partnership with DSM Resolve
for the development of new analytical methods.

MAC3 PARK
Het voormalige hoogbouwmagazijn
van Beiersdorf in Almere biedt vanaf
deze zomer plaats aan archiefbescheiden.Met minimaal 12.000 palletplekken in een 35 meter hoog gebouw
slaat Karmac Facilitair met zijn
archiefopslag een nieuwe weg in.
De sporen van de inductiebanen, waarover voorheen de magazijnkranen van
verzorgingsmiddelenproducent Beiersdorf reden, zijn nog zichtbaar in de
betonnen vloer. “Ze vormen echter geen
beperking voor het opslaan van documenten’; stelt manager Willem Knemeijer van Karmac Facilitair. Ook de vloer
is volgens hem sterk genoeg voor de
vele duizenden pallets met documenten,
die er vanaf deze zomer moeten worden
opgeslagen.
Het hoogbouwmagazijn behoort tot het
industrieel erfgoed van de relatief jonge
stad Almere en staat op een prominente
plek. De eigenaar van de Karmac Groep
heeft met Mac3Park ook een vastgoedtak Daar zitten de gebouwen van het
voormalig Beiersdorf-complex in de
portefeuille. “Sloop was geen optie. En
óns opslagbedrijf heeft uitbreiding nodig
als gevolg van de gestage groei. Dan is
de optelsom snel gemaakt”, concludeert
Knemeijer. Karmac Facilitair richt zich
op klanten die behoefte hebben aan
externe opslag en beheer van archieven.
Het voldoen aan wet- en regelgeving,
bijvoorbeeld als het om bewaartermijnen
gaat, is voor veel bedrijven lastig. Bovendien is het aanhouden van een fysiek
archief vaak erg kostbaar.

Uit de comfortzone stappen

Tot hun grote verrassing zijn ze uitgeroepen tot
Veelbelovend Ondernemer van het Jaar tijdens
het Business Gala in Oss. Mede omdat ze uit de as
van MSD zijn herrezen en hun orderportefeuille
blijft groeien. Ook vanwege hun innovatieve karakter omdat ze zich met ChemConnection steeds
meer vanuit de conventionele chemie bewegen
richting een specialisme in nanomedicijnen. Een
uitdagend gebied, want het is een grensgebied
waar velen struikelen.
Dr. Gerjan Kemperman, CEO en Mr. Ferry Brands,
COO werken nog maar 2,5 jaar samen binnen ChemConnection, maar hebben in die korte tijd een bedrijf
neergezet dat opvalt. Ze gebruikten hun ontslagpremie om de bedrijfsstart te financieren en richtten
zich in eerste instantie op de productie van actieve
farmaceutische ingrediënten (API’s). Een specialisme dat ze bij hun vorige werkgever Organon (red:
overgenomen door MSD) hadden opgebouwd. ‘Ons
eindproduct bij Organon was meestal een vat met
poeder waar een andere afdeling een bepaalde formulering van maakte. Daarmee stonden we wat verder van het product af.’ Nu nog steeds is ChemConnection actief in die markt, maar pakken ze er steeds
vaker een stukje productontwikkeling bij. Vooral op
het gebied van de nanotechnologie hebben ze in die
korte tijd al een naam opgebouwd. Belangrijk in dat
opzicht is de samenwerking met Jelle Barentsz van
afdeling radiologie van het Radboudumc.

Product op TV
Gerjan Kemperman vertelt dat ze in samenwerking met Bioconnection en Proxy het product Combidex hebben geproduceerd voor Jelle Barentsz van de Radboud Universiteit in Nijmegen. Een goede samenwerking waarbij ChemConnection
het bulk product heeft gemaakt, Proxy dit heeft afgevuld in
vials en Bioconnection het gehele projectmanagement heeft
gedaan. Combidex is een nanovloeistof, die via een infuus bij
de patiënt wordt ingebracht. Vervolgens zijn via een MRI uitzaaiingen vanaf 2 mm op te sporen. Een grote verbetering,
want in het verleden lag de grens op 8 mm. Het opzetten van
de productie van Combidex bij ChemConnection was een uitdagend traject waarvoor de ondernemers zelf een compleet
nieuwe expertise hebben aangeboord. ‘Wel was onze insteek
al vanaf het begin ons meer op het maken, zuiveren en testen
van nanodeeltjes te gaan richten. Dan helpt het wel als je zo’n
productietraject in de steigers mag zetten.’ Vooral bijzonder
vonden de twee gedreven ondernemers dat ze hun product
voorbij zagen komen op TV. ‘We zagen precies de zwarte
vloeistof die wij hadden gemaakt in beeld. Die werd rechtstreeks voor het infuus van de patiënt gebruikt. Wat dat betreft
hebben we met de productie van Combidex duidelijk een stap
als producent van nanomedicijnen gemaakt’.
Het opbouwen van een expertise in nanodeeltjes is volgens
Gerjan Kemperman en Ferry Brands geen reden hun vroegere ervaring overboord te gooien. Ze blijven zich met ChemConnection actief focussen op API’s . ‘Met de belangrijke
kanttekening dat we ons vooral richten op complexere producten met veelal lange syntheses.’ Binnen Organon hebben
de twee heren en hun team op die manier al vele producten in
dit segment doorontwikkeld en naar de markt gebracht. ‘Juist
in het traject van research en manufacturing zijn we sterk. Zo
werken we samen met veel kleinere bedrijven die wel bril-

jante ideeën hebben, maar geen expertise op het terrein van
verdere ontwikkeling. Een van onze Nederlandse klanten is
Khondrion, een Biotech company die innovatieve oplossingen
ontwikkelt voor kinderen en volwassenen die lijden aan mitochondriale ziektes. Voor Khondrion hebben we een productieproces ontwikkeld voor hun API en vervolgens een GMP
batch geproduceerd voor tox en klinische studies. Maar ook
voor grotere bedrijven hebben we productieprocessen ontwikkeld en gepilot, die daarna door de klant zijn geïmplementeerd
in hun eigen fabriek’.

Wereldwijd
Dat de twee directeuren hun eigen netwerk hebben gebruikt
om ChemConnection een goede start te geven, is in de orderportefeuille duidelijk zichtbaar. Ze hebben klanten uit de
Verenigde Staten, Israël en veel verschillende landen in Europa. Maar ook in Nederland slaan ze hun vleugels uit. Ze
zijn gevestigd op het Pivot Park in Oss en noemen een klant
als Crystal Therapeutics. ‘Voor hen maken we het product
CriPec docetaxel, dat bestaat uit nanodeeltjes met daarin het
cytostaticum docetaxel. We hebben het hele productieproces
vanaf bouwstenen tot aan de nanodeeltjes ontwikkeld en opgeschaald tot GMP productie. Een bijzonder traject en we zijn
erg trots dat ze ons hebben gekozen als partner voor de productie van hun product voor de eerste klinische studie.’
Dat ze met de nanodeeltjes een nieuw specialisme aanboren,
betekent voor de ondernemers dat ze het als hun missie zien
ook op dat gebied een betrouwbare en kundige partner te zijn.
Ze hebben zich uitgebreid in de materie verdiept en hebben
geïnvesteerd in de benodigde apparatuur en het opzetten van
een klasse C cleanroom om klanten op contractbasis te kunnen
bedienen met de ontwikkeling en GMP productie van nanodeeltjes. ‘De volgende stap is dat we sinds begin september

een extra laboratorium in gebruik hebben genomen voor de
uitbreiding van onze activiteiten op het gebied van analytische
ontwikkeling en Quality Control. In onze huidige faciliteit is
hiervoor geen ruimte. Het grote voordeel van gevestigd zijn
op Pivot Park is dat je hier op heel korte termijn additionele
ruimtes kunt huren om verder uit te breiden.’
Uit het juryrapport over de Veelbelovend Ondernemer
van het jaar 2014 over onder andere de snelle groei van
ChemConnection. Nu al werken er 25 mensen en ligt de
omzet rond 3 miljoen per jaar.

“Zij hebben dit weten klaar te spelen vrijwel op eigen kracht en sterker, soms tegen de wind in. Dit
zijn geen mooiweerzeilers maar gepassioneerde
mensen die hun bedrijf uit de klei hebben getrokken. Dit heeft van hen gevraagd dat zij van veel
meer markten thuis zijn dan zij destijds wellicht
hadden verwacht. Hun eigen productkennis hebben
zij inmiddels weten te combineren met technische
vaardigheden als onderhandelen, kostenmanagement, financiering en contracten. Zeker zo belangrijk echter is dat zij ook hun team en hun omgeving
weten te inspireren, het zijn ook vrolijke ondernemers: ze hebben zichtbaar lol in hun werk en de
resultaten er van. Bijzonder in deze tijd is dat zij
niet in de eerste plaats gedreven zijn door de eigen
portemonnee. Zij investeren ook daadwerkelijk zelf
met hun eigen middelen in de ontwikkeling van het
bedrijf, zelfs als dat ten koste gaat van de korte termijn voor hen persoonlijk.”
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Uitbreiding DBSL
Dried Blood Spot Laboratory (DBSL) verplaatst de activiteiten naar het Van Iterson-gebouw in Geleen, een verzamelgebouw binnen de Chemelot Campus waarin vooral
bedrijven uit de life science zijn gevestigd. Commercieel
manager van DBSL, Marcel Hermanussen noemt het verhuizen naar een nieuwe ruimte een aanmoediging. ‘Het
geeft nieuwe energie en genereert vooruitgang. Onze laboratorium activiteiten groeien hard en we hebben een
groter lab nodig om die groei op te vangen.’ Onderdeel
uitmaken van het Chemelot Campus Science Park biedt

voor DBSL belangrijke voordelen. Zo heeft het bedrijf nu
de beschikking over een al gedeeltelijk ingericht laboratorium en kantoorfaciliteiten. ‘We kunnen op deze manier
de grootte van het lab aanpassen aan onze behoeftes nu
en in de nabije toekomst.. Het management van Chemelot
Campus was zeer behulpzaam in het vinden van een voor
ons goede oplossing.’
‘DBSL in ons gebouw huisvesten is voor ons een belangrijke
stap vooruit in onze samenwerking,’ bevestigde Jacques Havermans, Managing Director van BP/Interdos. ‘We kijken er
naar uit DBSL dichtbij te hebben en zo de uitstekende zakelij-

ke relatie die we sinds vorig jaar hebben verder uit te bouwen.’
DBSL zal operationeel zijn op de nieuwe locatie vanaf 1 november van dit jaar. Het bedrijf heeft het kantoor op de tweede
verdieping, beschikt over een goed uitgeruste laboratoriumruimte, workshop en een eigen kantoortuin. DBSL’s partner
Basic Pharma/Interdos is gehuisvest op de eerste verdieping.
Bedrijfsinformatie:
DBSL is een privé onderneming die geneesmiddel spiegels en
biomarkers bepaalt in een bloedmonster van gedroogd bloed
dat is verkregen met een vingerprik of hielprik (Dried Blood
Spotting). De eenvoud en lage kosten van DBS geeft patiënten/proefpersonen de mogelijkheid deze
zelfstandig te verrichten en zo het individu het gevoel van controle terug te geven. Dit is een belangrijke drijfveer voor
het management dat het Dried Blood
Spot Laboratory heeft ontwikkeld. Het
gebruik van DBS genereert nieuwe mogelijkheden voor ‘drug monitoring’ en
wetenschappelijk onderzoek van farmaceuticals tot nutraceuticals.
DBSL faciliteert complete oplossingen
voor ‘micro-blood sampling’, logistiek,
analyse en verslaglegging als ondersteuning van het monitoren van drugs en
gezondheid. Het bedrijf is in 2012 opgericht als een spin off van het Academisch
Ziekenhuis Maastricht en wordt geleid
door drie partners die zich richten op laboratoriumonderzoek, namelijk (Jac van
der Heijden), commercial development
(Marcel Hermanussen) en Science and
general management (Wim Buurman).

Invention, Innovation and Implementation in Imaging
What elements are required to
enable advances in imaging?
■ Open access
■ State-of-the-art technology
■ Network of experts in
methodology and analysis
■ Strong local clinical research
community
■ Availability of technical support
■ Willingness to collaborate
✔ALL OF THE ABOVE
■

Scannexus:
• World leading 3T, 7T and 9.4T whole body MRI scanners
• Focus on problem-based fundamental and clinical research
• Premier provider of executive education in Magnetic
Resonance Imaging
• A partner of choice for research groups
- In healthcare providers, academic institutions and
leading companies
- Across the medical, technology and associated industries
If you have the questions; together we can discover the answers.

Wim Buurman, emeritus professor en
voormalig hoofd van het Laboratorium
van Maastricht MUMC, heeft een uitstekende staat van dienst als het gaat om de
immunologie met meer dan 500 gepubliceerde papers in wetenschappelijke bladen. Hij had leiding over het particuliere
bedrijf Hycult BioTechnology in Uden
van1994 tot 2009.
Jac van der Heijden heeft zich gespecialiseerd in ‘clinical laboratory sciences’
en heeft dertig jaar ervaring met het ontwikkelen en valideren van hoogwaardige analytische methodes voor het vinden
van sporen van drugs en biomarkers in
biologische vloeistoffen. Marcel Hermanussen heeft een graad in de pharmaco-chemie en analytische chemie en
twintig jaar gewerkt in contract research
laboratories in verschillende business
development en commerciële rollen.
DBSL werkt samen met DSM Resolve
voor de ontwikkeling van nieuwe analytische methodes en met BasicPharma/Interdos voor de opzet en het management
van klinische proeven voor het gebruik
van DBS micro bloed monsters en analyse.

www.scannexus.nl
Powered by
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Het laboratorium en de het kantoor zijn
te vinden in het Van Iterson-gebouw,
Chemelot Campus (Shipping address
is DBSL B.V., Burg Lemmensstr. 360,
6163 JT Geleen Netherlands.)

Glycostem Therapeutics werkt met

Natural killer cellen
Met navelstrengbloed als grondstof en
NK-cellen als basis staat Glycostem Therapeutics aan de vooravond van een doorbraak in het kankeronderzoek. Al vele jaren
werkt Jan Spanholtz aan de ontwikkeling
van een allogene benadering waarbij NK
cellen tumorcellen in het lichaam van een
ander te lijf gaan. Deze ‘natural killer cellen’

NK cell
alloreactivity
is controlled by
a balance of
inhibitor and
activating
signals

zijn voor te stellen als soldaatjes die de ziekte
verslaan. Een nieuwe veelbelovende experimentele therapie.

NK cells
generate
from
hematopoietic stem and
progenitor
cells

Jan Spanholtz, manager Research & Development en Wim
Jongen, als interim CEO en fondsmanager BLSF, verantwoordelijk voor de benadering van de markt bij Glycostem, bereiden zich voor op de volgende fase van het onderzoek naar de
natural killer cellen. Op het moment is het traject van de Fase
1 studie in de Radboud Universiteit in de laatste fase. Daarbij
wordt vooral gekeken naar de veiligheid van het nieuwe product van dit jonge Biotechbedrijf. Dit is een klinische studie
met AML-patiënten waarvan de resultaten nog niet openbaar
zijn. Wel weten de twee heren inmiddels dat de eerste twee
dosesniveaus als veilig zijn beoordeeld . ‘Wij rekenen erop dat
de studie in het eerste kwartaal van 2015 is afgerond. Daarom
bereiden we ons voor op de volgende fase, onder andere het in
productie nemen van het medicijn.’

Navelstrengbloed

Kapitaal vergaren

Uniek

Op Pivot Park in Oss is Glycostem Therapeutics een van de
vele jonge opvallende technologiebedrijven. Waar bijna alle
bedrijven in de bestrijding van kanker werken met T-cellen
heeft Glycostem Therapeutics bewust gekozen voor NK-cellen. ‘Allereerst is het natuurlijk een niche in de markt. Veel
belangrijker nog is dat deze cellen van nature altijd in het lichaam aanwezig zijn en we een productiesysteem hebben ontwikkeld waarmee ze snel te vermeerderen zijn. Vijf tot tien
procent van alle bloedcellen in de mens bestaat uit NK-cellen.
Een van hun belangrijkste taken is tumorcellen op te ruimen.
Het vreemde is dat ze bij kankerpatiëntien stationair en niet
meer dynamisch zijn. Ze onttrekken zich met andere woorden
aan hun primaire taak om als eerstelijns defensie van het lichaam op te treden.’

Voorwaarden voor de huidige behandeling zijn dat het bloed
haplo-identiek moet zijn, dat de patient een chemokuur heeft
ondergaan om het aantal tumorcellen terug te brengen en dat
het immuunsysteem van de patiënt tot rust is gebracht. Daarvoor is er eerst een chemokuur en een immuunsuppressieve
behandeling nodig. ‘Na de behandeling, gaan we ervan uit dat
de kankercellen zijn verdwenen. Mocht dat niet geheel het
geval zijn dan kan in principe de patient opnieuw behandeld
worden. Zo kan van kanker een chronische ziekte gemaakt
worden.’ De resultaten uit de fase I klinische studie wijzen
erop dat deze voorspelling mogelijk is. In anticipatie daarop
legt Wim Jongen nu al contact met venture capital bedrijven,
omdat voor de volgende fase maar liefst acht tot tien miljoen
aan kapitaal nodig is. ‘De vooruitzichten zijn goed, want alles
is heel goed gepatenteerd. Er zijn vijf patentfamilies, waarvan
er twee zijn toegewezen en drie nog in behandeling.’

Het grote voordeel van de door Glycostem Therapeutics ontwikkelde therapie is dat deze geen bijwerkingen heeft. ‘Er is
geen residu-effect, omdat het lichaam de cellen zelf opruimt
en ook is er geen systemische schade. Je laat het lichaam eerst
herstellen, voordat je nieuwe NK-cellen inbrengt, waardoor
het proces volledig natuurlijk verloopt.’
Wim Jongen pakt het promotieonderzoek van Jan Spanholtz erbij waarin hij zich als wetenschappelijk onderzoeker
al stortte op de therapie met de NK-cellen. Daarin heeft hij
deze uitgebeeld als een soort bewapende soldaatjes die de als
monsterachtig uitgebeelde kankercellen te lijf gaan. Dat de
stap van kennisontwikkeling naar kennistoepassing nu daadwerkelijk kan worden gemaakt, is volgens de als toxicoloog
gepromoveerde Wim Jongen heel bijzonder. Zelf is hij hoogleraar aan de Universiteit van Wageningen geweest en heeft
hij jarenlang gewerkt als directeur van ATO-DLO. ‘In die tijd
merkte ik dat het vaak spaak loopt in dit proces. Daarom richt
ik me al verschillende jaren op een betere aansluiting van kennis op de markt, want het is jammer als zulke bijzondere trajecten falen.’

Om het lichaam weer in een staat van paraatheid te brengen,
zodat de kankercellen wel worden opgeruimd, werkt Glycostem met stamcellen uit navelstrengbloed die worden vermenigvuldigd en ontwikkeld in NK-cellen.. Deze zijn vreemd in
het lichaam, maar juist daardoor veel beter in staat de kankercellen te lijf te gaan. Hebben ze eenmaal, binnen 14 dagen,
hun taak uitgevoerd, dan ruimt het eigen lichaam ze weer op.
‘Deze zogenaamde allogene benadering maakt het mogelijk
de therapie heel breed in te zetten en veel NK-cellen vooraf te
produceren.’ Op het moment zijn de killercellen al actief in het
lichaam van verschillende leukemiepatiënten, maar het is volgens de twee biotechnici ook heel goed mogelijke deze stand
alone therapie bij andere systemische ziektes toe te passen.

Wim Jongen is positief over dit volgende traject. ‘Er is al een
samenwerking met het Fraunhofer Instituut in Leipzig voorzien. Daar zijn ze gespecialiseerd in het kweken van cellen.
Nu al hebben we de plannen uitgewerkt om daar de productie
onder de brengen en te industrialiseren.’ Een omgeving die
zeer gunstig is voor de productie van medicijnen, omdat ook
veel Amerikaanse bedrijven uitwijken naar Leipzig. ‘Ook zijn
we in gesprek met Pharmacell voor de productie hier. Centraal
staat de vraag wat de beste mogelijkheden zijn en hoe we het
snelst onze doelstellingen kunnen verwezenlijken.’ Zo is het
bedrijf ook al bezig met het verkrijgen van een productielicentie waardoor de stap naar fase 2 in het begin van volgend jaar
zo snel mogelijk kan worden gemaakt.
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Pivot Park

Onderzoek en ontwikkeling van target tot markt
Het Pivot Park heeft in 2012 een aantal
gebouwen, maar ook de research faciliteiten
en infrastructuur overgenomen van MSD. Na
een reorganisatie van de Research bij MSD
waren deze faciliteiten ‘werkeloos’. Door deze
unieke achtergrond biedt het huidige Pivot Park
huurders toegang tot infrastructuur voor life sciences onderzoek van een zeldzame reikwijdte
en kwaliteit. Want niet alleen de infrastructuur
voor het park lag er al, ook het kapitaal aan
kennis was aanwezig. ‘ ‘Open innovatie door
startende en bestaande ondernemers in een
dynamische omgeving met een hoogwaardige infrastructuur voor onderzoek, ontwikkeling
en productie.’ Dat is in het kort waar het om
draait bij het Pivot Park. Het Pivot Park bevindt
zich op locatie Moleneind in Oss.
Met 38 bedrijven en 350 medewerkers heeft het Pivot Park
een stormachtige ontwikkeling doorgemaakt. Binnen twee
jaar ontstond in Oss een innovatief netwerk van ambitieuze onderzoeksbedrijven en dienstverleners op het gebied
van life sciences. Bovendien zal het park in verhoogd tempo doorgroeien naar een open campus door de overdracht
van gebouwen, grond en hoogwaardige (laboratorium)
apparatuur van MSD naar Pivot Park. De per 1 oktober
aangetreden CEO Mirjam Mol vertelt.
‘Deze impuls is te danken aan de Taskforce Life Sciences
Oss waar naast Pivot (‘spil’ of ‘draaipunt’) Park en MSD
ook de gemeente Oss, de provincie Noord-Brabant, de
Brabantse Ontwikkelings Maatschappij (BOM) en het ministerie van Economische Zaken in participeren, ‘ vertelt
Mirjam Mol die een lange staat van dienst heeft in de life
sciences. ‘De taskforce is opgericht na de veranderingen
die dit voorjaar bij MSD plaatsvonden. Deze groep heeft
de mogelijkheden onderzocht om ook deze keer kennis en
faciliteiten van MSD te behouden voor de regio door extra
business te genereren in Pivot Park. Het akkoord neemt de
fysieke belemmeringen weg die bedrijven en kennisinstellingen hinderen bij het initiëren en doorzetten van gezamenlijke innovatietrajecten in life sciences, biotechnologie
en farma. ‘Die belemmeringen bestaan volgens Mirjam
Mol onder andere doordat de productielocaties van MSD
en Aspen met de bijbehorende reglementen en voorschriften en het Pivot Park nu nog één locatie en toegangspoort
delen. Het doel is om beide onderdelen fysiek van elkaar
te scheiden. Daarnaast wordt het park uitgebreid met een
high tech pilot plant (proeffabriek) en een moderne laboratoriumfaciliteit. Dit alles maakt het mogelijk om de hele
keten van onderzoek tot productie (‘from target to market’) te realiseren op Pivot Park.
Blij is de CEO ook met de fondsen die beschikbaar zijn
gekomen. ‘Door MSD is een bedrag van 5 miljoen beschikbaar gesteld om de werkgelegenheid te stimuleren. Twee
miljoen daarvan is ondergebracht in een fonds dat wordt
beheerd door de BOM. Die heeft er op haar beurt weer 2
miljoen in ondergebracht, zodat er nu in totaal 4 miljoen
euro beschikbaar is voor de uitvoering van plannen van op
het Pivot Park gevestigde ondernemingen’.
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Unieke state-of-the-art faciliteiten
Hoe uniek het Pivot Park is, blijkt wel uit het vervolg van het
gesprek. ‘Als enige life sciences park in Nederland bieden we
volledig uitgeruste laboratoria voor life sciences onderzoek én
toegang tot hoogwaardige kernfaciliteiten voor drug discovery
en development, ‘ zegt de nieuwe CEO. ‘Zoals proeffabrieken
voor de eerste test batches, voor verpakkingen en formuleringen. Onze compleet ingerichte werkplekken in chemische
en biologische labs stellen startende én groeiende bedrijven
in staat succesvol door te groeien. Omdat bedrijven bij Pivot
Park experimenten kunnen uitvoeren in een volledig geoutilleerd
lab, komt de financiering van een project een belangrijke stap
dichterbij.
Pivot Park biedt verder High Throughput Screening vanuit het
open lab: ASPIRE. Het centrum beschikt over een stoffenbibliotheek van meer dan 200.000 stoffen die kunnen dienen
als aanknopingspunt voor nieuwe medicijnen. Dat deze stoffenbibliotheek als open faciliteit kan worden gebruikt, is op
Europees niveau uniek. Ook kan de uHTS robot worden ingezet
die in het screening centrum 300.000 verschillende stoffen
kan testen in minder dan 3 dagen tijd. Pivot Park Screening
Centre is de exclusieve screening partner voor de European
Lead Factory en voert de screening uit van 500.000 stoffen
voor elk van de 120 targets die worden aangeboden door de
publieke partijen aan het nieuwe platform voor innovatieve
drug discovery.’
Als eveneens onderscheidend, meerwaarde biedend element
noemt Mirjam Mol ook het Pivot Park FlexLab dat beschikt
over flexibele laboratoria, geschikt voor chemische of biologische werkzaamheden. ‘De ruimtes worden ready-to-go
opgeleverd en zijn al vanaf 1 dag te huur. Basis apparatuur
kan worden aangevuld met on-site beschikbare specialistische
apparatuur. Pivot Park FlexLab levert op verzoek ook de bijbehorende personele capaciteit in de vorm van laboranten, analisten en supervisors. Ook tijdelijke huisvesting maakt onderdeel uit van het full service concept van Pivot Park FlexLab.’

Toekomstimpressies Pivot Park ontworpen door architectenbureau Mecanoo

Recente huurders :
- Sinds 1 juli Quantitative Solutions. Het bedrijf verleent
farmacometrische diensten ten behoeve van geneesmiddelonderzoek en ontwikkeling. De vestiging in Oss
is opgezet door voormalig MSD-medewerkers Rik de
Greef en Thomas Kerbusch.
- Sinds 1 augustus Quality by Design, een Belgische quality
management specialist.
- Sinds 1 september InProcess-LSP, een nieuw ambitieus
life sciences bedrijf dat zich richt op het ontwikkelen,
implementeren en valideren van analysemethoden
die worden toegepast tijdens het farmaceutische productieproces. Het bedrijf is opgericht door voormalig
MSD-medewerkers Ad Gerich, Rut Besseling en Michiel Damen.

LabForRent: marktplaats voor laboratoria

Beter benutten van laboratoriumruimte en samenwerking
bevorderen
LabForRent ontwikkelt een digitale markplaats met aanbod
en vraag van laboratoriumruimten. Daarmee komt er voor het
eerst in Nederland een overzicht van beschikbare laboratoriumruimten en ander R&D vastgoed. De website wordt operationeel in het eerste kwartaal van 2015. Verhuurders kunnen
zelf, tegen geringe kosten, hun aanbod plaatsen. Life Sciences
bedrijven kunnen op de website laboratoriumruimten zoeken,
selecteren en vergelijken. Aansluitend kunnen verhuurder en

huurder direct met elkaar contact opnemen zonder tussenkomst van LabForRent. De website leent zich naast de verhuur
voor een langere periode ook voor afspraken voor kortdurend
gebruik.
LabForRent is opgericht in oktober 2014 door Maarten van
Dongen en Arthur Tutein Nolthenius. De oprichters hebben
vele jaren ervaring in respectievelijk de Life Sciences en huisvestingvraagstukken.
LabForRent trekt kapitaal aan door crowdfunding: partijen
kunnen tegen een aantrekkelijke korting plaatsing van laboratoriumruimten afnemen. De ontwikkeling van de onderneming is te volgen op onze blog op www.labforrent.nl.
Voor meer informatie: Maarten van Dongen: m.van.dongen@
labforrent.nl of Arthur Tutein Nolthenius: a.tutein.nolthenius@labforrent.nl

Crossbeta Biosciences verbetert
onderzoek naar Alzheimer
Een ontdekking door het Utrechtse Crossbeta Biosciences in onderzoek
naar de Ziekte van Alzheimer is van grote waarde in de zoektocht
naar een geneesmiddel. De techniek is ook succesvol toegepast in
onderzoek naar de Ziekte van Parkinson.
Alzheimer blijkt een moeilijk te bestrijden
ziekte. Ondanks veel onderzoek blijft een
doorbraak al jaren uit. De behandeling
beperkt zich vooral tot symptoombestrijding.
Wie de diagnose Alzheimer krijgt, komt er
niet meer vanaf. Cognitieve vermogens gaan
langzaam maar zeker achteruit. Nederlands
onderzoek van Crossbeta Biosciences kan een
belangrijke rol spelen in de zoektocht naar
een geneesmiddel. Dit sluit aan bij de ambitie
van een groot aantal westerse landen om in
2025 een geneesmiddel tegen Alzheimer op de
markt te hebben.

Het onderzoek door Crossbeta Biosciences

Amyloïde

‘Toen wij bezig waren met de opstart van Pivot Park geloofden wij –ondanks kritiek- al in het concept, ‘besluit CEO Mirjam Mol. ‘Immers de fantastische apparatuur en het human
capital met zijn kennis, ervaring en goede ideeën zorgden al
voor onderscheidend vermogen en meerwaarde. Dit tezamen
met de open innovatie-gedachte maakt het Pivot Park in Oss
momenteel een van de meest succesvolle initiatieven op het
gebied van life sciences community’s. Ik ben er trots op dat ik
aan dit unieke project een bijdrage kan leveren.’

Succes
heeft al een eerste resultaat opgeleverd dat nu

Een belangrijk eiwit in het ziekteproces

ook met succes is toegepast in een diermodel.

is amyloïde. Dit eiwit vormt

verklevingen

Een mogelijke toepassing van de door Cross-

tussen zenuwcellen. Het probleem bij het

beta Biosciences gedane ontdekking is het

onderzoek naar Alzheimer is dat amyloïde

ontwikkelen van tests die de ziekten in een

lastig is te hanteren. Crossbeta Biosciences

eerder stadium signaleren, nog voordat de eer-

zocht naar een methode om er beter grip op te

ste symptomen zich openbaren. “Veel onder-

krijgen en is hier inmiddels in geslaagd. “Onze

zoek naar Alzheimer tot nu toe is gedaan bij

unieke research-tool is bedoeld om Alzheimer-

patiënten in een vergevorderd stadium, maar

onderzoek beter mogelijk te maken en zo

we denken dat behandeling een veel betere

de weg vrij te maken naar de ontwikkeling

kans maakt als we het ziektebeeld in een eerder

van een medicijn”, zegt Guus Scheefhals,

stadium kunnen herkennen.”

directeur van Crossbeta Biosciences. “Wij
bieden ook anderen de mogelijkheid gebruik

Crossbeta Biosciences

te maken van onze gestabiliseerde amyloïde.”

www.crossbeta.com

Voor meer informatie:
www.pivotpark.com
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EP&C en JPWaVe voeren succesvol oppositie tegen octrooi

Nederlands bedrijf Merus kan
kankeronderzoek voortzetten
Rijswijk - Afgelopen september 2014 is intellectueel
eigendomexpert EP&C er samen met JPWaVe in
geslaagd voor hun gezamenlijke Nederlandse klant
Merus een Europees octrooi te laten herroepen. Hierdoor
kan het biotechnologische bedrijf verder met het onderzoek naar behandelmethoden voor kankerpatiënten.
Het herroepen octrooi ‘Methods of Modifying Eukaryotic
Cells’ gaat over een werkwijze om een transgene muis te

maken die gebruikt kan worden voor het opwekken van therapeutische antilichamen. Het Amerikaanse biofarmaceutische
concern Regeneron Pharmaceuticals kreeg dit octrooi in
2012. Het octrooi dreigde de handelingsvrijheid van Merus
met de eigen transgene muis MeMo® te beperken. En dat
zou de ontwikkeling van therapeutische antilichamen en
daarmee de behandeling van kanker kunnen belemmeren.
Daarom tekende Merus halverwege 2013 bij het Europees
Octrooi Bureau bezwaar aan tegen dit octrooi.
EP&C voerde samen met JPWaVe namens Merus oppositie
tegen het verleende octrooi. Met resultaat. Al in de eerste
ronde, tijdens de hoorzitting, is het octrooi herroepen

vanwege een gebrek aan inventiviteit.
“Deze uitspraak bevestigt volledig onze vaste overtuiging dat
wij de vrijheid hebben om met onze MeMo® muizen therapeutische antilichamen te ontwikkelen voor de behandeling
van kankerpatiënten,” zegt Ton Logtenberg, CEO van Merus.
Patent Attorney Roelie Kingma van EP&C: “Het was een
arbeidsintensieve zaak waaraan we sinds halverwege 2013
hard aan hebben gewerkt. En het waren intensieve dagen
tijdens de hoorzitting. Maar deze positieve uitspraak was het
allemaal waard.”

V.O. Patents &
Trademarks:
whitepaper
Outsourcing

Hajo Kraak en Jenny Cromsigt van
V.O. Patents & Trademarks hebben
onlangs de whitepaper ‘Bereik de
juiste balans in het outsourcen van
uw IE-werk’ gepubliceerd. Dit biedt
ondernemingen handvatten voor het
efficiënt managen van hun octrooiwerk. De whitepaper kan men nu gratis
downloaden via www.vo.eu/be/know_
how/octrooien/outsourcing .
Veel grote ondernemingen met een actief
octrooibeleid beschikken over een eigen
octrooiafdeling. Wanneer de werkdruk
op die afdeling te groot dreigt te worden,
bijvoorbeeld bij piekbelasting, complexe
procedures of onderbezetting, is het inhuren van externe octrooideskundigheid
(outsourcing) een optie.
Bij een dergelijke samenwerking is het
voor de onderneming van belang om een
goede regie te voeren. Een samenwerking die in balans is, leidt tot betere octrooiresultaten. Het schept duidelijkheid
over de in-house competenties. De inzet
van externe expertise is bovendien van
te voren gedefinieerd op basis van het
gekozen samenwerkingsmodel.
De whitepaper ‘Bereik de juiste balans in
het outsourcen van uw IE-werk’ legt in
duidelijke bewoordingen uit hoe men via
een stappenplan tot een samenwerkingsmodel komt dat het best bij de onderneming past.
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VIVENICS Automatiseringspartner Biotech & Life Sciences
Als software informatics bedrijf op het
Pivot Park is Vivenics een goede bekende
van praktisch alle biotechnologie
bedrijven die daar zetelen. Vivenics is
gespecialiseerd in Informatics Consultancy- en Applicatie diensten. Dankzij
een contract waarbij zij zijn geselecteerd
als IT-leverancier voor het Pivot Park
heeft Vivenics een service-overeenkomst
voor het netwerk en zijn verantwoorde
lijk voor het aansluiten van en support
leveren aan ieder bedrijf op het life
science park.

Het voordeel voor de MKB-bedrijven is dat
zij niet in deze soft- en hardware hoeven te investeren. Zo kan Vivenics voor bedrijven in de
chemie en biotechnologie heel flexibel software
inschakelen bijvoorbeeld voor de duur van een
bepaald project op basis van een abonnement.
Zo’n abonnement is inclusief updates op de
software en backup van de data.
Om de continuïteit in hun diensten te kunnen
waarborgen hebben de twee ondernemers Marc
Broekhoven en Petrik Cuijpers hun team
inmiddels uitgebreid met twee vaste krachten.

In totaal werken er zeven mensen bij Vivenics,
maar de verwachting is dat het bedrijf in de
nabije toekomst blijft groeien. De meeste
bedrijven op het Pivot Park kennen de
mannen van het bedrijf al vanwege de
service-overeenkomst voor het netwerk.
Dan is de drempel niet hoog ook voor andere
automatiseringsdiensten Vivenics in te
schakelen. Bovendien is hun aanwezigheid
op het Park heel praktisch.
Kijk voor meer informatie over hun
diensten op www.vivenics.com

Gaat het om Informatics Consultancy
dan adviseert Vivenics bij de aanschaf
van software voor R&D organisatie in
de life science. Zij maken daarbij vooral
voor grotere bedrijven de vertaalslag van
R&D processen naar IT-oplossingen.
Doel is om het R&D proces te verbeteren
en/of te versnellen met programma’s
als Electronisch Labjournaal (ELN) en
Laboratorium Informatie Management
Systemen (LIMS). Klanten van hen zijn
te vinden in Nederland, en landen als
Duitsland en Zwitserland.
Voor de applicatiediensten hebben ze
een applicatiecentrum van waaruit ze
software voor MKB-bedrijven ter beschikking stellen.

BioAxis Research &
Okklo Life Sciences
BioAxis Research en Okklo Life
Sciences zijn een exclusieve samenwerking aangegaan op het gebied van
een computerondersteund geneesmiddelonderzoek. Hun OCTOPlex
technologie zal worden ingezet voor de
ontwikkeling van specifieke suikermoleculen voor de behandeling van
diverse ziekten en aandoeningen.
BioAxis Research BV en Okklo Life
Sciences BV hebben unieke expertise op
het gebied van het ontwerpen en ontwikkeling van geneesmiddelen op basis van
cyclodextrines. Dit zijn ringvormige
suikermoleculen met eigenschappen die
deze stoffen interessant maken voor de
ontwikkeling van nieuwe geneesmiddelen, waaronder therapieën voor zeldzame
ziekten.
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‘Snellere opsporing bloedingen
en trombose mogelijk door
nieuwe test’
Nederlandse wetenschappers hebben een nieuwe test ontwikkeld die het mogelijk maakt om bloedingen en trombose bij patiënten sneller op te sporen. De bevindingen
worden vandaag gepubliceerd in het gerenommeerde wetenschappelijk tijdschrift Nature Communications, dat
online verschijnt. Het onderzoek is verricht binnen het
landelijke topinstituut CTMM, dat medische innovaties
stimuleert.

bleem, die bij een operatie of ongeval sterk bloeden. Daarbij
kan met deze nieuwe flowkamertest snel worden vastgesteld
wat het precieze probleem is. De test kan ook gebruikt gaan
worden bij mensen die verdacht worden van trombose, om
vast te stellen hoe groot de kans is dat ze daadwerkelijk trombose ontwikkelen.

OrgaNext krijgt zendtijd in Verenigde Staten
te horen is. Ze ontvangen leidende biotech wetenschappers,
CEO’s, venture capitalists, regeringsofficials, bio-ethici en anderen die deel uitmaken van de biotech gemeenschap.

Professor Johan Heemskerk, verbonden aan het Maastricht
Universitair Medisch Centrum (Maastricht UMC+), spreekt
van een belangrijke doorbraak: “Om deze test te kunnen ontwikkelen, hebben we op grote schaal informatie over trombusvorming verzameld in een ’flowkamer’ - een nagemaakt
bloedvaatje - met stromend bloed. Dat is nog nooit eerder op
deze schaal gebeurd.” Het voordeel van de test is dat slechts
een paar vingerdruppels bloed nodig zijn en de test binnen een
paar minuten uitslag geeft, vertelt Heemskerk. “Met dat kleine
beetje bloed kunnen we dan aan de hand van bloedplaatjes
vaststellen wat er precies met de patiënt aan de hand is. De
bloedplaatjes zorgen er bij een bloeding voor dat het stollingsproces op gang komt en het bloeden stopt. Bij trombose werkt
het omgekeerd: dan zijn de bloedplaatjes overactief en kan er
een hersen- of hartinfarct ontstaan.”
Susanne de Witt, die het onderzoek verrichtte en binnenkort
promoveert, ziet een aantal mogelijke toepassingen van de
nieuwe test. “Bijvoorbeeld bij mensen met een bloedingspro-
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En verder zouden we bij mensen die bloedverdunners krijgen,
kunnen vaststellen of die wel adequaat werken.”
Het is de bedoeling de bloedtest verder door te ontwikkelen,
zodat hij in de toekomst niet alleen in ziekenhuizen, maar ook
bij de huisarts gebruikt kan gaan worden.
Link naar de wetenschappelijke publicatie: http://www.nature.
com/naturecommunications

Tijdens dat interview vertelde de Nederlandse CEO over het
onderzoek dat OrgaNext doet naar het stimuleren van de stamcellen in de spieren. Marjanne Prins: ‘Het blijkt dat vooral ouderen na bijvoorbeeld een heupfractuur in het ziekenhuis tot
vijftig procent van de spiermassa kunnen verliezen, waardoor
ze blijvend invalide kunnen raken. Het grote probleem is namelijk dat je op een leeftijd van 75 jaar al tot vijftig procent
minder spiermassa hebt dan op je vijfentwintigste. Als je dan
ook nog spiermassa verliest, kan dit net te veel zijn om weer
goed te kunnen revalideren.’

Marjanne Prins, oprichter en CEO van OrgaNext Research is
geïnterviewd door de met een award onderscheiden journalist Moira Gunn, van Tech Nation. Dit is een talkshow die elk
weekend vier keer op America’s National Public Radio (NPR)

Voor de opbouw van die spiermassa zijn de stamcellen wel
aanwezig, maar deze zijn moeilijk te activeren. De door OrgaNext ontwikkelde Recovery Booster, een combinatie van vitamine D en anabole steroïden helpt hierbij. Om het onderzoek
verder af te ronden in de Verenigde Staten vertelt Marjanne
Prins dat er een bedrag van circa tien miljoen Euro nodig is en
roept ze investeerders in de Verenigde Staten op in het onderzoek van het Nederlandse OrgaNext te investeren.

HITMA UltraPure

Specialist in single-use maatwerk

Onderscheidend. Dat is HITMA UltraPure zonder enige
twijfel. Het bedrijf is niet alleen uniek vanwege het hoge
kennisniveau van ultrapure productieprocessen, de dochteronderneming van het in 1926 (!) opgerichte bedrijf HITMA biedt ook als geen ander service en advies op maat.
Daarnaast beschikt HITMA UltraPure over een cleanroom
waar klantspecifieke biofarmaceutische manifolds worden
samengesteld. Sales Team Manager Rick Nibte, is een
specialist met een visie: ‘Ons werk is geëvolueerd richting
maatwerk, en dat betekent plug and play assemblies.
Het bedrijfsonderdeel HITMA UltraPure dat zich richt op de
biofarmacie is ontstaan uit HITMA Filtratie, gespecialiseerd
in filtratietechnieken. De klanten van het bedrijf in Uithoorn
zijn de (producerende) farmaceutische industrie, de biotech,
R&D centra, producerende ziekenhuisapothekers en de voedingsmiddelenindustrie. Wat vroeger moeilijk was voor te
stellen in deze branche, is nu de realiteit; er is steeds meer
vraag naar systemen voor éénmalig gebruik binnen farmaceutische en biotech-processen. De branche ontwikkelt zich
snel richting single use-componenten, instrumentatie en
custom-made systemen. Rick Nibte werkt al ruim 15 jaar bij
HITMA UltraPure en voorspelde al jaren geleden: ‘Ons werk
wordt maatwerk. Immers, onze (bio) farmaceutische klanten
bewegen zich eveneens in de richting van maatwerk en personalized medicine. En, als een goede toeleverancier en dienstverlener volg je de ontwikkelingen in de branche op de voet
en kom je tegemoet aan de wens van je klanten. Voor HITMA
UltraPure betekent dat: single-use slangen, connectoren en
qua materiaal van RVS naar kunststof en siliconen. Zo krijgen
klanten een customized product.’

Voordelen single-use
- Een customized product
- Hoeft niet gereinigd te worden
-	Componenten kunnen eenvoudig worden verwisseld,
risico’s voor cross contaminatie worden voorkomen
-	Bespaart tijd en kosten op gebied van water, energie
en schoonmaakmiddelen

HITMA UltraPure is in de Benelux de specialist in single-use
componenten. ‘Het is begonnen met single-use slangen, en
die bleken al snel goedkoper dan het hergebruiken van reinigbare slangen. In de huidige tijd leveren we daarnaast o.a.
tubing, fittingen en connectoren. Dit pakket is aangevuld met
process-bagassemblies, filtercapsules, kunststof slangadaptors, slangenwelders en -sealers, sanitaire afdichtingen en single-use druksensoren. HITMA UltraPure is niet de enige die
dit soort producten levert, maar zoals gezegd, binnen HITMA
UltraPure zijn als geen ander vakspecialisten aanwezig die de
klant niet alleen adviseren over de meest hoogwaardige kwalitatieve en economische oplossing, maar ook daadwerkelijk
meedenken over een kundig advies en een maatwerkoplossing. Nibte ‘Als de klant op zoek is naar plug & play producten worden de door ons geleverde producten op maat gemaakt
en steriel bij de klant afgeleverd. Dat betekent een enorme
winst in productietijd. Door het reduceren van de kosten voor
de klant, onderscheiden we ons nadrukkelijk van andere leveranciers van componenten.’

Door het reduceren van de kosten
voor de klant, onderscheiden we ons
nadrukkelijk van andere leveranciers van componenten
Kortom: HITMA UltraPure heeft niet alleen een enorme
kennis en ervaring onder één dak, u krijgt er ook deskundig
advies over kwaliteitsproducten en korte communicatielijnen door een onafhankelijke partner. Alleen zo ontstaan echte klant- en toepassingsgerichte oplossingen. Ofwel; kostenreducerend Maatwerk!

Voor meer informatie:

www.hitma-ultrapure.nl
HITMA UltraPure B.V. maakt deel uit van HITMA
Groep dat weer valt onder de Indutrade
Benelux-holding, de houdstermaatschappij
van alle in de Benelux gevestigde Indutrade-bedrijven van Indutrade.
19

iLAB Nijmegen: twee complementaire InnovationLabs
Sinds Novio Tech Campus in het voorjaar de iLAB-status
heeft gekregen, beschikt Nijmegen over twee InnovationLabs: één in het gebouw Mercator 3 op de Radboud
Campus en één in gebouw M op Novio Tech Campus.
Beide InnovationLabs, ofwel iLAB Nijmegen, zijn een
initiatief van de Topsector Chemie om innovaties te
bevorderen.
Binnen de Topsector Chemie werkt een regiegroep aan het
opzetten van iLAB’s op locaties nabij kennisinstellingen en
R&D-bedrijven. Daar kunnen starters in de chemie en life
sciences een veelbelovend concept versneld doorontwikkelen naar een opschaalbaar product. Een iLAB draagt hieraan
bij met faciliteiten, onderzoeksrelaties en business support.
Belangrijk aspect van het iLAB-model is facility sharing,
het delen van dure apparatuur met collega-ondernemers en
wetenschappers.

Cross over en doorgroei
Inmiddels ligt er een netwerk van zes InnovationLabs in
Nederland. In 2009 werd op de Radboud Campus het eerste
iLAB in Nederland geopend. Samen met Novio Tech Campus
vormen zij nu iLAB Nijmegen. “Op Novio Tech Campus zetten we vooral in op het realiseren van cross-over-projecten”,
zegt directeur Rikus Wolbers. “Enerzijds tussen high tech &
life sciences en anderzijds tussen chemie & life sciences”. Jan
Willem Dijk van de Radboud Universiteit vult aan: “ILab Nijmegen op de Radboud Campus focust op bedrijven die starten
en groeien in Mercator 3 na te zijn ontstaan vanuit de wetenschappelijke kennis en onderzoeksfaciliteiten van de universiteit en het Radboudumc.”
Ondersteuning ondernemerschap
Het iLAB op Novio Tech Campus is een verdere uitbreiding,
een groeilocatie. “We zien hier ook ruimte voor bedrijven
die vernieuwende toepassingen kunnen ontwikkelen”, vervolgt Wolbers, “Ze komen terecht in een ‘business omgeving’

Bedrijfsruimte
Bedrijfsruimte op
op hoog
hoog niveau
niveau

waar ruimte is voor zowel academische als niet-academische
bedrijven”. Via SMB Life Sciences, 100% dochter van het
Radboudumc, kunnen jonge bedrijven niet alleen voordelig
huisvesting en (flex)laboratoria huren en gebruik maken van
een equipmentpool, ook kunnen zij advies krijgen om een
professionele organisatie op te tuigen. “Onze infrastructuur,
expertise, maar ook onze netwerken en samenwerking met
Radboud Research Facilities en Radboudumc Technology
Centers helpen start ups op weg en versnellen hun groei
mogelijkheden”, aldus John Schalken van SMB Life Sciences.

Science to business
In Mercator 3 blijft het iLAB als incubator-locatie nauw
verbonden met wetenschap, research faciliteiten en business
support, zoals dat de afgelopen jaren is gegroeid. Hein van
der Pasch van Mercator Incubator Nijmegen: “Het Nijmeegs
ecosysteem voor science-to-business wordt completer. Organisaties en personen zijn al met elkaar verbonden op beide
iLAB-locaties waar het gaat om zaken als kennistransfer,
valorisatie, vastgoedbeheer, incubatorfaciliteiten, business development, ondernemersnetwerken en marketing & acquisitie.
Dit netwerk wordt verder uitgebreid, o.a. voor financieringsfaciliteiten. Op die manier versterken beide vestigingen van
iLAB Nijmegen elkaar”.
Contact iLAB Nijmegen
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p keercnantiosrinTteecnhsnieovleogbyed&riSjvcieennicseePrarrukim
otrezroew
en
neom
HreoteM
biteedvtoin
ssealnstearhtu
isdve sotnindgesrm
geinligjkehneadles nd.oUoirtggraoaeniedresveanngdreotberreedbeeddoreijlv-en.
Dit
kantoorruimte
gehuurd
ineunits
groebetekent
p kennisidat
nten
sieve bedrijven
is er ruikan
mteworden
voor zow
l startvariërend
ende ondvan
erne25
mim2
ngetot
n alenkele
s doorghele
roeiverdiepingen.
ers en grotere bedrijven.
Dit
H
etbetekent
gehanteedat
rdekantoorruimte
‘easy in-easy ougehuurd
t’-beginskan
el vworden
ertaalt zin
ichunits
naarvariërend
korte huuvan
rper25
iodm2
en tot
speenkele
cifiek vohele
or sverdiepingen.
tarters in een full-service
kantooromgeving.
Het gehanteerde ‘eMercator
asy in-easbiedt
y out’binnen
-beginshaar
el veconcept
rtaalt zicmeer
h naadan
r koralleen
te huuhet
rperkantooroppervlak.
ioden specifiek vooDe
r sfaciliteiten
tarters in eevoor
n fuljonge
l-service
b
edrijven, hun ondeMercator
rlinge sam
enwebinnen
rking ehaar
n de concept
lijnen nameer
ar de dan
univalleen
ersiteithet
makantooroppervlak.
ken dat Mercator mDe
eefaciliteiten
r is dan eenvoor
parkjonge
met
kantooromgeving.
biedt
tbreaddriitjivoenne,lh
euknanotnodoerrvleinrzgaemsaem
lgen
bw
ouew
rkein.g en de lijnen naar de universiteit maken dat Mercator meer is dan een park met
tradiMercator
tionele kaTechnology
ntoorverzam
lgebouwPark
en. heeft een unieke ligging aan de rand van de universiteitscampus in een regio met
Het
&eScience
g
roteMercator
r&d-georTechnology
iënteerde o&
ndScience
erneminPark
gen.heeft
Met deen
e aaunieke
nwezigligging
heid van
prode
mirand
nentvan
e ken
niuniversiteitscampus
sinstellingen is het ooink een
de pregio
laats met
waar
Het
aan
de
jgornogtetar&
ledn-tgbeiojerieënnktoem
keingeenno. n
scehteovoekrdneiepulw
ertd. eOonnddeerrznoem
Mdeetrndem
aaenwgeazaing heainddviannhparnodmein eznotregeknenvnoiosrinvsetel leincgoennom
isih
aaintsgewnaean
r
externe
jong talecontacten.
nt bijeenkomt. Onderzoeken en ondernemen gaan hand in hand en zorgen voor veel economische vernieuwingen en
externe
contacten.
BV
Campus
matcht uw huisvestingsvraag met de mogelijkheden binnen het Mercator Technology & Science Park of elders
b
innCampus
en het amatcht
reaal vauw
n dehuisvestingsvraag
Radboud Universmet
iteit.de
Wmogelijkheden
ilt u meer inform
atie? Uhet
kuMercator
nt contactTechnology
opnemen v&
ia:Science
024-361Park
1653. of elders
BV
binnen
binnen het areaal van de Radboud Universiteit. Wilt u meer informatie? U kunt contact opnemen via: 024-3611653.

Novio Tech
Tech Campus
Campus
Novio
for Life Sciences & High Tech

Radboud Campus
Jan Willem Dijk, manager Valorisatie & Innovatie, faculteit
Natuurwetenschappen, Wiskunde & Informatica Radboud
Universiteit
T 06 21 52 15 94
E j.dijk@science.ru.nl
Websites
www.ru.nl/fnwi
www.ru.nl/mercator

for Life Sciences & High Tech Innovation

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

Waar innovaties werken!

“Kennis delen om te groeien. Waar innovaties werken!”

Kennis delen om te groeien. Dit is de achterliggende filosofie van Novio Tech Campus. De campus is voorzien van geavanceerde
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facility sharing, toegang tot (inter)nationale netwerken van bedrijven en universiteiten en begeleiden jonge bedrijven naar
professioneel
ondernemerschap.
Meer informatie:
www.noviotechcampus.com

Meer informatie: www.noviotechcampus.com
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Foto: fotowerkt.nl

Novio Tech Campus
John Schalken, programmadirecteur SMB Life Sciences
T 024 - 3092402
E john.schalken@radboudumc.nl
websites
www.smb-lifesciences.nl
www.noviotechcampus.com

Sinensis

Spinnovation nieuwste aanwinst van Sinensis Life Sciences
Spinnovation, dé expert in NMR (Nuclear Magnetic Reso-

Key expertise at Sinensis:
Quality Control & Analytical R&D,
BioPharmaceuticals & LifeSciences

nance) Spectroscopie, gevestigd op het Pivot Park in Oss,
is per september 2014 als zevende loot aan moederbedrijf
Sinensis Life Sciences B.V. toegevoegd. Het pas twee jaar
geleden opgerichte Leidse bedrijf neemt via haar M&A
strategie in snel tempo (bio)farmaceutische contractlaboratoria over en heeft inmiddels een indrukwekkende omvang bereikt. ‘Tezamen kunnen we interne risico’s beter
spreiden en vormen we een krachtige synergie naar de
internationale markt, ‘aldus Spinnovation’s CEO Dr Frederic Girard.
Sinensis is het moederbedrijf van zeven (bio)farmaceutische
contractlaboratoria, veelal gelegen in de hotspots van de
Nederlandse (bio)farmaceutische sector: PROXY Laboratories, MicroSafe Laboratories en ProBase Pharma (Leiden);
Bactimm (Nijmegen); Farmalyse (Zaandam), Prolepha (Etten-Leur) en nu dus ook Spinnovation, gevestigd op het Pivot Park in Oss. ‘Spinnovation is expert in NMR methodiek
en werkt met name voor farma, food, Chemical & Polymer
industries, ‘ legt dr Girard uit die in 2004 de firma als spin
off van de Nijmeegse Universiteit oprichtte. ‘We bieden als
CRO een breed spectrum aan hoogwaardige analytische methodieken waaronder: LC-MS, LC-NMR, LC-SPE-NMR en
LC-SPE-NMR-MS. Met deze apparatuur en diensten, onze
vestiging op het Pivot Park en een grote klantenkring in de EU
en US, is Spinnovation volledig complementair aan Sinensis,
‘aldus Frederic Girard.

Sinensis Life Sciences (www.sinensislifesciences.com)
is de moedermaatschappij van 7 contractlaboratoria.
Naast Spinnovation zijn de 6 andere labs:
PROXY Laboratories werd in 2001 opgericht, heeft EU-,
WHO- en FDA-GMP, alsmede GLP en GDP vergunningen, rondde meer dan 75.000 analytische studies af voor
meer dan 400 Life Sciences bedrijven en ging de afgelopen jaren strategische allianties aan met diverse biotechnologiebedrijven. Op 14 maart 2012 werd MicroSafe
overgenomen van Merck Millipore, de Life Science
division van het Duitse Merck KGaA. MicroSafe Laboratories, heeft EU-, WHO- en FDA- GMP, alsmede GLP en
GGO vergunningen , heeft een sterke microbiologische
groep en is daarnaast toonaangevend in mycoplasma
testen.
Bactimm en Farmalyse zijn opgericht in 1996 en 1992 en
hebben een EU-GMP vergunning. Ze bieden microbiologische, respectievelijk chemische contract analyses aan
de farmaceutische en cosmetische industrie alsmede aan
ziekenhuizen.
Prolepha Labs, in het bezit van een EU-GMP vergunning,
is een afsplitsing van het verpakkingsbedrijf van Centrafarm, tegenwoordig Tjoapack. Het is sterk in eindproductanalyses en het testen van verpakkingsmaterialen.
ProBase Pharma is een joint venture tussen BaseClear
B.V. (opgericht in 1993 en gespecialiseerd in DNA
sequencing technology) en MicroSafe Laboratories.
ProBase is gespecialiseerd in snelle identificatie van
microorganismen via moleculair biologische technieken.
ProBase heeft haar EU-GMP vergunning verkregen in
2014. Bezoek www.sinensislifesciences.com voor meer
informatie.

Bundeling van krachten
Onder de paraplu van Sinensis opereert ieder bedrijf als een
onafhankelijke business unit. Tezamen wordt een breed service portfolio geboden, efficiënt in korte lijnen samengewerkt
en worden zo tijd, energie en kosten gereduceerd. ‘Sinensis
–een sinaasappel waarbij de oranje kleur verwijst naar de Hollandse thuisbasis en de partjes naar de onderliggende laboratoria, is de moedermaatschappij , die algemene zaken als
personeel, ICT en financiën verzorgd, ‘ vervolgt Girard. ‘Door
de krachten te bundelen, kunnen steeds meer (bio)farmaceutische vragen van klanten steeds beter en completer beantwoord
worden. De beantwoording of uitvoering komt terecht bij de
gespecialiseerde laboratoria zoals Spinnovation of bij een netwerk van specialisten en andere ondersteunende bedrijven.’
De omvang van Sinensis is ook van belang voor grotere (bio)
farma bedrijven die hun uitbesteding steeds meer concentreren. De schaalgrootte maakt ook dat klanten op hoog niveau
kunnen brainstormen met professionals vanuit een consortium
van laboratoria met meer dan 150 kenniswerkers. Ieder bedrijfsonderdeel zet, al naar gelang haar specialisatie, specifieke kennis en ervaring in om het klantenproject te laten slagen.
Middels Sinensis kunnen met name de kleinere biotech-klanten over een langere periode ondersteund worden zonder dat
zij zelf fors moeten investeren in apparatuur en laboratoria.

- Quality Control testing
- Quality Assurance services and consultancy
- Analytical method development and validation
-	Product, process and cleaning validations
(chemical and microbiological)
- Validation of utility systems (water, gases)
-	Storage and distribution of (bio)pharmaceuticals
for clinical trials
-	Stability testing, including storage and stability
indicating power investigations
- EU-import analysis and release
- Small scale manufacturing of sterile medication
- Residual solvents determination using GC-MS
- Impurity profiling using UPLC-QToF-MS
- Oligonucleotide analysis using UPLC-TQ-MS
- Monoclonal analysis using CE
- Supercritical extraction (scCO2)
- Centrifugal partition chromatography (FCPC)
- Preparative HPLC, Flash Chromatography
- NMR, LC/MS/DAD, GC/MS, UPLC/DAD
- Cytochrome P450 metabolomic studies
- Isotope labelled plant material (C13, N15)
zaamheden en klantenkring verder uitbreiden, ‘ besluit Girard.
‘Als bedrijf werkzaam in een nichemarkt is dit onze kans om
verder te groeien en idealen te verwezenlijken. Zo is het onze
wens om one-stop-shop oplossingen aan onze klanten te bieden: van drug en processs development tot API en marktintroductie van het product. Ons doel, een verdubbeling van de
omzet binnen twee jaar, wordt hiermee bijna zeker realiteit.’

Middels Sinensis kunnen klanten
langdurig ondersteund worden
op basis van hun specifieke
behoeftes in die fase van hun
productontwikkeling.
Verdubbeling
Frederic Girard, van origine afkomstig uit Frankrijk, is blij
met de acquisitie door Sinensis. Als spin off van de Nijmeegse
universiteit zijn we de afgelopen jaren (mede door subsidie uit
het Pieken in de Delta-programma) sterk gegroeid. Inmiddels
is Spinnovation met tien medewerkers sinds 2013 gevestigd in
Oss en ervaren we eveneens een sterke groei door de toename van de vraag naar CE (Capillary Electrophoresis), UPLCQToF-MS en UPLC-TQ-MS technieken die steeds belangijker worden in het onderzoek naar therapeutische eiwitten,
monoklonale antilichamen en andere biologicals.’
Dat de synergie met Sinensis vele voordelen voor Spinnovation zou brengen, was evident. Maar dat die voordelen zo snel
zichtbaar zouden worden, had Girard niet verwacht. Zo werd
slechts twee weken na de overname een volgende milestone
bereikt: de gewilde GMP-erkenning. ‘Met de GMP vergunning en de samenwerking met Sinensis kunnen we onze werk-

Voor meer informatie:

Jan de Vries, Director Marketing & Sales
Locatie MicroSafe
Darwinweg 24
2333 CR Leiden
Tel: 31-(0)71-4083700
M: +31-(0)-65-1095108
E: J.devries@sinensislifesciences.com
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Pharming

Mijlpalen dankzij konijnen

Na jaren investeren, ontwikkelen en een niet aflatend vertrouwen van aandeelhouders, breekt het weesgeneesmiddel Ruconest van het Nederlandse beursgenoteerde biotechbedrijf Pharming nu in snel tempo internationaal door. Medio juli gaf de FDA groen licht voor Ruconest, en begin
november introduceerde partner Salix Pharmaceuticals Ruconest op de Amerikaanse markt. ‘Pharming geeft zijn aandeelhouders een belangrijke
boodschap: we hebben het gehaald en worden een financieel onafhankelijk, gezond bedrijf, ‘ aldus CEO Sijmen de Vries.
Pharming Group N.V., gehuisvest in het SF Plaza (Beagle
Darwin) op het Leidse Bioscience park, richt zich op de ontwikkeling van innovatieve therapeutische eiwitten met name
voor zeldzame ziekten. ‘Pharming is gespecialiseerd in de
slimme productie van menselijke eiwitten met geneeskrachtige werking. We zetten die vooral in bij genetische onregelmatigheden, ‘legt dr. De Vries uit, sinds oktober 2008 CEO
bij Pharming.

Ruconest rolt uit
Het sinds 1998 aan de Euronext genoteerde bedrijf bereikte de
eerste mijlpaal in oktober 2010 met de EMA goedkeuring van
Ruconest, een recombinante humane C1 remmer tegen
angio-oedeem. ‘Angio-oedeem is een acuut optredende zwelling van weefsel in gelaat en keel. Een zeldzame aandoening
die voorkomt bij 1 op 10.000 tot 1 op 50.000 mensen.
Patiënten in de Verenigde Staten kunnen Ruconest na enige
training zelf toepassen en het is bij een aanval al na 1 dosis
effectief. Het middel wordt gewonnen uit konijnenmelk.’
Ondertussen zijn er meer dan 4.000 succesvolle behande
lingen geweest met Ruconest waarbij van belang is dat het
lichaam bij deze therapie geen anti-lichamen aangemaakt.
Een tweede en derde overwinning werden dit jaar bereikt: in
juli de lang verwachte FDA goedkeuring van Ruconest,
gevolgd door de marktintroductie van het weesgeneesmiddel
in de VS door de Amerikaanse partner Salix Pharmaceuticals,
gespecialiseerd in gastro-intestinale aandoeningen. Deze
marktintroductie leverde Pharming deze week een mijlpaal
betaling op van maar liefst $ 20 mln.
Ondertussen wordt de distributie binnen Europa verder uitgerold. In oktober jl
tekende Swedish Orphan Biovitrum AB (Sobi) een overeenkomst waarin werd afgesproken dat Pharming focust op
commercialisering van Ruconest in Oostenrijk, Duitsland en
Nederland, terwijl Sobi haar Ruconest Sales territorium zal
uitbreiden naar Azerbeidzjan, Wit-Rusland, Georgië, Kazachstan, Rusland, Servië en Oekraïne.
De mijlpaalbetaling gecombineerd met de commercialisering
van Ruconest in bovengenoemde landen zouden volgens
Sijmen de Vries tot een winstgevende omzet moeten leiden
vanaf 2015 en uiteindelijk van Pharming een winstgevende
onderneming moeten gaan maken.

Pipeline en toekomst
Minstens zo interessant als de huidige ontwikkelingen, is de
pipeline en daarmee de toekomst voor het Leids Biotech
bedrijf. In augustus 2014 kocht Pharming een aantal activa
van de failliete Franse branchegenoot TRM SASU. Met deze
overname werd toegang verkregen tot potentieel vijf nieuwe
productontwikkelingen, onder meer voor de behandeling van
de ziekte van Pompe, de ziekte van Fabry en de ziekte van
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Gaucher. Daarnaast heeft Pharming toegang gekregen tot kennis met betrekking tot transgene konijnen die is ontwikkeld
door TRM. ‘In de loop van volgend jaar zullen we aankon
digen op welke leads we zullen focussen, ‘laat de CEO van
Pharming weten.
Maar de pipeline is breder. Pharming concentreert zich ook
op Factor VIII (rhFVIII). Een tekort aan deze stollingsfactor
veroorzaakt de erfelijke aandoening Hemofilie A. Pharming
heeft een joint venture met het Amerikaanse Renova Life om
het Leidse biotechbedrijf te voorzien van transgene konijnen
ten behoeve van deze ontwikkelingen.
Vermeldenswaardig is verder dat fase 2 klinische data worden ontwikkeld om te onderzoeken of Ruconest ook gebruikt
kan worden in onderhoudstherapie ter voorkoming van HAE
aanvallen (als profylaxe). In de verdere ontwikkeling van dit
project heeft Pharming een 50/50 joint venture gesloten met
Salix Pharmaceuticals. Bij goedkeuring van deze indicatie zal
Pharming een mijlpaalbetaling van Salix ontvangen.
Amerikaanse partner Salix zal
eveneens een fase 2 studie gaan
starten naar Acute Pancreatitis
(AP). Tot op heden is er geen
geneesmiddel geregistreerd voor
deze acute alvleesklierontsteking
waarbij een kortdurende of tijdelijke ontsteking van de alvleesklier optreedt. Meestal komt de
ziekte binnen enkele weken weer
tot rust. Hierbij kan de alvleesklier volledig genezen. Maar in
sommige gevallen kan er blijvende schade ontstaan. Met 300.000
ziekenhuisopnamen in de VS
is AP de meest voorkomende
gastro-intestinale aandoening.
Tot slot noemt Sijmen de Vries de
samenwerking met het Chinese
Shanghai Institute of Pharmaceutical Industry (SIPI). ‘Samen
werking zal plaatsvinden op het
gebied van ontwikkeling, productie en commercialisering. Hiertoe
zal Pharming haar technologie
platform en productie kennis
overdragen aan SIPI. De eerste
projecten die gezamenlijk worden
aangepakt, is de ontwikkeling en
productie van recombinant C1
inhibitor (conestat alfa uit de
melk van transgene konijnen) en
Factor VIII.’

‘Als Pharming zoeken we de meer gecompliceerde eiwitten
op: daarin zijn we onderscheidend, ‘besluit de CEO. ‘Een
absolute meerwaarde daarbij levert ons konijnenplatform.
Onze genetisch gemanipuleerde witte Nieuw-Zeelanders
leveren via hun melk zeer hoge concentraties van de therapeutische eiwitten met een vrijwel humaan glycoseringspatroon.
Bovendien kan de melk maximaal 3 jaar worden ingevroren
en pas daarna worden gezuiverd. Dat levert Pharming een
bijna perfecte supply chain met een hoge expressie tegen
relatief lage investeringen.’
Voor meer informatie:
www.pharming.com

Alliance Healthcare Nederland

Streven naar verbinding en samenwerking
Het nationale apothekerslandschap verandert in
snel tempo. Eén van die belangrijke wijzigingen
vindt plaats binnen Alliance Healthcare en de
Verenigde Kring-apotheken Nederland (VKAN).
Laatstgenoemde werkt sinds dit jaar nauwer
samen met het Europees leidend netwerk van
zelfstandige apotheken: Alphega. Pharmacy
Zo wordt de positie versterkt, groei geoptimaliseerd en het potentieel van moederorganisatie
Alliance Boots optimaal benut. Marja Coelewij,
sinds 1 april de nieuwe directeur Kring-apotheek
en Manager Franchise Alphega apotheek en

Voordelen Alphega netwerk:
• Financieel voordeel door schaalvergroting.
•	
Onderscheidende zorg en diensten. Zo garandeert
onze Zorgcheck veilig geneesmiddelgebruik. Ook
bieden wij controles en advies, bijvoorbeeld bij astma,
diabetes, gewichtsbeheersing of stoppen met roken.
•	Uitstekende retailmogelijkheden door een uniek productassortiment met producten van Boots Laboratories en Boots Pharmaceuticals
• Een gespecialiseerd Groei- en ontwikkelprogramma.
•	Business Mentor ondersteuning voor optimaal rendement
en kwaliteit.
• Ondersteuning van een Regiomanager.
•	De voordelen van het nieuwe onderhandelingsinitiatief de Zorgmakelaar. Farmacie (dZF).
• Professionele softwareondersteuning met SmartCare.

daarvoor directeur Verenigde Kring-apotheken
Nederland, is een belangrijke begeleider van
die overgang.

Minstens zo belangrijk is volgens Coelewij dat de apothekers
tegelijkertijd hun onafhankelijkheid, een belangrijke overweging voor veel zelfstandige apothekers, behouden. ‘Met
hulp van Alphega apotheek zijn leden in staat hun aanbod van
kwalitatief hoogwaardige dienstverlening en advies over zorg
te versterken; te delen in de creatie van een kwaliteitsmerk
voor de sector en om de communicatie met hun patiënten en
consumenten te verbeteren. Alphega apotheek belichaamt de
traditionele waarden en kenmerken van de openbare apotheek,
zoals professionaliteit, vertrouwen, betrouwbaarheid, toegankelijkheid, kwaliteit, expertise, dienstverlening en ethische
integriteit.’

zorg met als doel de beste kwaliteit van zorg én preventie
voor de klant. Daarbij blijft de apotheker het gezicht van de
farmacie voor de klant; deskundig, betrouwbaar, betrokken en
bereikbaar.
Innovatief partnership geven we graag samen met alle
stakeholders als geneesmiddelenfabrikanten en wetenschappers vorm, waarbij we onze kennis en ervaring bundelen.
Samen ontwikkelen we nieuwe, kwalitatief hoogwaardige
producten en diensten waarbij we continu zoeken naar slimme oplossingen en technologieën. Steeds is de belangrijkste
focus: de gezondheid en het welzijn van klanten.‘
Online dienstverlening. Digitalisering. IT-oplossingen zowel
intern als extern. Maar ook domotica: het zijn alle aspecten die
in de apotheek een steeds belangrijkere rol gaan spelen. ‘Ons
streven is dat de patiënt langer thuis kan blijven. Dat kan met
ondersteuning van mantelzorgers, professionals, domotica,
de huisarts en de service en diensten van de eigen apotheek.
Onderdeel zijn van een groot internationaal netwerk biedt ons
onder meer de voordelen van schaalgrootte en daarmee een
goede uitgangspositie. Cruciaal is het werken in een zorgketen
en samenwerking met alle betrokkenen. We werken verticaal
samen in de 1e lijn. Het streven naar verbinding en samen
werking kleurt onze missie, visie en ons dagelijks werk.’
Voor meer informatie: www.alliance-healthcare.nl
Onderdeel van

Boots apotheek
Niet alleen is de individuele apotheker via het internationale
Alphega apotheeknetwerk verzekerd van vele voordelen, ook
aansluiting bij Alliance Healthcare biedt de voordelen van
een internationaal netwerk en schaalvergroting. Want Alliance
Healthcare op haar beurt, is onderdeel van Alliance Boots,
wereldwijd leidend merk op het gebied van distributie van
geneesmiddelen. Maar ook is Boots, met meer dan 160 jaar
ervaring, één van de meest bekende en vertrouwde health en
beauty merken in Engeland. Deze internationaal zeer succesvolle keten werd in Nederland geïntroduceerd door Alliance
Healthcare Nederland, onder de naam ‘Boots apotheek’. Inmiddels zijn er 25 Boots apotheken verspreid over Nederland
en heeft Boots apotheek een webshop. Boots is een apotheekformule met ruime aandacht voor actieve dienstverlening aan
de klant. Boots verkoopt veel receptvrije geneesmiddelen en
is met diverse succesvolle eigen merken, zoals No7, Soltan,
Botanics en Champneys leidend in verzorgingsartikelen.

Samenwerking farmaceutische industrie
‘Veranderende marktomstandigheden vragen om andere, bestendige oplossingen binnen de wereld van zelfstandige apotheken, ‘aldus Marja Coelewij die zo’n 25 jaar geleden zelf
begon als apotheker in de algemene apotheek en de sector
drastisch zag veranderen. ‘Alphega apotheek biedt zelfstandige apothekers de kans mee te groeien en in te springen op
(inter)nationale ontwikkelingen. Daarbij maken we gebruik
van de jarenlange ervaring van Alphega apotheek met het succesvol begeleiden van aangesloten apotheken. In totaal zijn
ruim 4.800 apotheken in 7 Europese landen aangesloten bij
het Alphega apotheeknetwerk (d.d. 31 maart 2014). Met de
volledige ondersteuning van Alliance Healthcare profiteren
leden van Alphega apotheek van de voordelen van het behoren
tot een Europees netwerk van apothekers.’

‘Alliance Healthcare ontwikkelt zich steeds meer van een
traditionele groothandel naar een partner in dienstverlening,‘
vervolgt Marja Coelewij. ‘ Zo ondersteunen we de farma
ceutische industrie met creatieve oplossingen in logistiek en

Alliance Healthcare Nederland
Alliance Healthcare Nederland is onderdeel van
Alliance Boots, wereldwijd leidend op het gebied van
de distributie van geneesmiddelen.
De Groep is aanwezig in meer dan 27 landen en telt meer
dan 120.000 medewerkers. Alliance Boots heeft farmaceutisch geleide health & beauty retail ondernemingen in
elf landen en exploiteert meer dan 4.600 health en beauty
verkooppunten waarvan iets minder dan 4550 met een
apotheek. Daarnaast heeft Alliance Boots ongeveer 600
opticiens, waarvan ongeveer 180 opereren op franchisebasis. Daarnaast beschikt zij over 430 gehoorcentra.
De farmaceutische groothandels leveren meer dan
4,5 miljard eenheden per jaar aan meer dan 180.000
apotheken, artsen, gezondheidscentra en ziekenhuizen .*
* cijfers per 31 maart 2014

De consumentenmerken
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Health Valley

Partijen Verbinden
Een netwerk dat technologische innovaties in de gezondheidszorg stimuleert. Dat is Health Valley. Binnen Health
Valley bundelen universiteiten, hogescholen, zorginstellingen, bedrijven en overheden zich om kennis uit te wisselen
en samen innovatieve projecten op te zetten. Maar Health
Valley koppelt ook vraag en aanbod, en adviseert en subsidieert (startende) ondernemers. Als spin in dit enorme
web is sinds 1 januari 2014 Chris Doomernik aangetreden
als directeur. BiotechNews & Life Sciences sprak met haar.
‘Health Valley bestaat nu bijna 10 jaar en heeft in de tussentijd
haar waarde meer dan bewezen en haar naam gevestigd, vertelt
Chris Doomernik die als bedrijfskundige in de HR zowel in
het bedrijfsleven als in de zorg werkte en affiniteit heeft met
beide werelden. ‘Zorginnovatie en de complexiteit daarvan,
een aspect dat ik in mijn laatste functie als algemeen directeur van een kraamzorgorganisatie meemaakte, waren voor
mij triggers om de overstap naar Health Valley te maken. De
slogan van Health Valley is: ‘Where Health and Innovation
meet’. Daar sta ik niet alleen achter, maar voel ik mij ook volledig thuis. ‘Meet’ staat voor verbinden en dat doen we op
allerlei manieren: via netwerkbijeenkomsten; door ondernemers te adviseren en in contact te brengen met andere partijen
en door samenwerking in projecten. Zo’n project is bijvoorbeeld RedMedtech Ventures. Het RMTV consortium bestaat
uit 10 partijen die startende ondernemers coachen, maar ook
kan financieren. Het leningenfonds is bijeengebracht door de
provincies Gelderland, Overijssel en Noord-Brabant. Daarnaast zijn we aanjager, gangmaker, katalysator, marketeer en
lobbyist in vele andere projecten. Al dit soort activiteiten zijn
onder één noemer samen te vatten: verbinden.’

Voor wie?

Focus

‘Health Valley is er voor alle bedrijven en kennisinstellingen
in de gezondheidssector in Oost-Nederland: de RedMedTech
Highway loopt van Enschede, Zwolle, via Arnhem, Wageningen, Nijmegen naar ’s-Hertogenbosch, Eindhoven. Het zijn
bedrijven die medisch-technologische producten of diensten
ontwikkelen, produceren, distribueren of verkopen, maar ook
onderzoekinstituten, laboratoria, universiteiten en ziekenhuizen. Health Valley is ook interessant voor zorginstellingen die
samen met bedrijven of kennisinstellingen ondersteunende
technologie willen ontwikkelen of implementeren. Natuurlijk telt Health Valley onder haar deelnemers ook regionale en
lokale overheden in Oost Nederland. Health Valley biedt op
velerlei manieren een voedingsbodem voor kruisbestuiving, ’
aldus de enthousiaste Chris Doornernik.

Omdat de ‘gezondheidssector’ een zeer breed gebied is, heeft
Health Valley gekozen voor drie focusgebieden:
1. Personalized medicine
2. Medical devices
3. E-health
‘Die drie zijn met elkaar verweven, ‘vervolgt de Health Valley
directeur. ‘Maar ik wil ook graag nog een vierde noemen:
Zorgketens en -netwerken. De invalshoek is steeds: hoe kunnen we met innovaties de zorgketen nog verder versterken?
Concreet zijn we bezig met Health Deals, onder andere in de
palliatieve zorg. We proberen aansluiting te krijgen bij de behoeften. Gebleken is dat de keten behoefte heeft aan beeldzorg
via een tablet. De patiënt of mantelzorger moet snel en efficiënt
contact kunnen krijgen met de huisarts of medisch specialist.
De vraagstelling staat bij alle focusgebieden centraal!’

Wilt u als startende ondernemer in de Life Sciences
geadviseerd, gecoacht of gefinancierd worden, of heeft
u hierover vragen, de aanspreekpersonen binnen
Health Valley zijn:

Marc Kalf
Manager Zorginnovatie

Victor Haze
Manager Zorginnovatie

Ook andere organisaties, zoals kennisinstituten,
zorgaanbieders en overheden kunnen bij hen terecht.
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Hoe kunnen we met innovaties de
zorgketen nog verder versterken?
Embedded Fieldlabs
De focus van Health Valley ligt continu op het ontplooien van
activiteiten die de route van innovatie naar de markt versnellen. Chris Doomernik: ‘Een voorbeeld daarvan is het project
Embedded Field Labs (proeftuinen) waarbij we in samenwerking met Oost NV ondernemers en de zorgpraktijk samen
brengen om die laatste, complexe stap van concreet concept
naar bruikbaar product te versnellen. We hebben momenteel
vier Embedded Field Labs die in verschillende fasen van
ontwikkeling zijn. Een is gericht op de gehandicaptenzorg
(leading is hier zorgorganisatie Siza). Een ander Field Lab is
gericht op revalidatie (leading zijn hier de Sint Maartenskliniek
en het zorghotel van ZZG). Een derde is een eerste lijns Field Lab
(leading zijn hier Thermion en HAN) en de vierde betreft een
Field Lab voor de tweede lijns zorg (leading is Slingeland

ziekenhuis in Doetinchem). Field Labs zijn zeer gewild bij
ondernemers die op het punt staan een product op de markt
te introduceren. In een Field Lab kunnen ze dit product in de
praktijk testen, evenals de ervaringen met zorgverleners en patiënten. Maar het Slingeland Ziekenhuis bijvoorbeeld gaat het
Field Lab inzetten om testen te doen met het oog op
de nieuwbouw.’
Een andere cruciale verdienste van Health Valley
is het feit dat deze organisatie over (gemeente
en provinciale) grenzen
heen werkt. En daarom
een unieke helikopterview heeft. ‘Neem nu de
Biotech en Life Sciences,
‘besluit Chris Doomernik.
‘Met name in de regio Nijmegen is deze branche zeer sterk
aanwezig, mede dankzij Radboud Universiteit en Radboudumc. Door de concentratie van medische, biotechnische en
life science bedrijven kan makkelijk worden ingespeeld op de
kennis en vaardigheden die wetenschappers en ondernemers
elkaar onderling te bieden hebben. Er zijn eveneens de nodige
incubators en bedrijvenparken waaronder Campus Radboud
Universitet en Novio Tech Campus, maar ook het Pivot Park
in Oss waar deze bedrijven zijn gecentraliseerd. Een boven regionale focus op al deze campussen met hun verschillende focussen is van essentieel belang voor een goede samenwerking.
Als Health Valley proberen we ook actief deze samenwerking
te stimuleren. Het is niet voor niets dat het Amsterdamse bedrijf Rockstart plannen heeft hier neer te strijken om hier het
centrum van digital health maken, technologische toepassingen in de gezondheidszorg. Deze accelerator is gespecialiseerd in het op weg helpen van startende bedrijven en wil 10
veelbelovende ondernemers uit het buitenland naar deze regio

De mooie voedselmachine
Giulia Enders (24) brengt bliksembezoek aan Nederland bij de eerste vertaling van haar informatieve en vrolijke succesboek over de werking van onze darmen. Bestseller in Duitsland: 730.000 verkochte exemplaren in 6 maanden en rechten
aan 30 landen verkocht; primeur voor Nederlandse vertaling
Bij uitgeverij Luitingh-Sijthoff is verschenen ’De mooie voedselmachine’, een informatief en vrolijk boek dat in Duitsland het beeld over onze spijsvertering heeft doen
kantelen. De verschijning van de Nederlandse vertaling vormt de opmaat tot een groot
internationaal succes. Giulia Enders (*1990) studeert medicijnen en werkt in Frankfurt
aan haar promotie-onderzoek. Ze is winnaar van de Science Slam 2012 met haar opzienbarende optreden Gut feeling. Hierna trad ze met haar boek op in vrijwel alle Duitse
spraakmakende tv-programma’s.
Titelinformatie
Titel: De mooie voedselmachine. Alles over de darmen, een
onderschat orgaan (vert. Darm mit Charme)
Auteur: Giulia Enders
Illustraties en auteursfoto: Jill Enders
Vertaler: Jolanda te Lindert
Omslagontwerp: Janine Jansen
ISBN: 978 90 245 6586 3 / paperback / 256 blz. /prijs: ca. € 17,50

VB Solutions 5 jaar
VB Solutions, viert dit jaar zijn 5 jarig bestaan en
is totaalleverancier in vele facetten en gericht op
inkoopprocessen van bedrijven. VB Solutions
denkt, zoals de naam al aangeeft, altijd in
oplossingen. “De kracht van VB Solutions is het
inlevingsvermogen en de oplossingsgerichte
instelling” aldus directeur Wim van Bokhoven.
halen. Ook dat geeft weer een enorme boost aan het (inter)
nationale ondernemerschap in deze regio.’

Innovatie vouchers
Health Valley reikt in opdracht van de provincie Gelderland innovatievouchers met een waarde van maximaal 10.000 euro (incl. btw) uit. De innovatievouchers
zijn bedoeld voor zorg (gerelateerde) midden- en klein
bedrijven in Gelderland die willen innoveren. De vouchers kunnen worden ingezet om de haalbaarheid van een
business case te bepalen, of om kennis in te kopen voor
het verbeteren of realiseren van een product of proces.
De vouchers kunnen bijvoorbeeld worden gebruikt voor
onderzoek, het huren van laboratoriumfaciliteiten of het
inschakelen van innovatie- en/of subsidieadviseurs. Een
voucher vergoedt maximaal 50% van de onderzoekskosten voor productie of procesverbetering tot een maximum
van 10.000 euro. Wat de basisvoorwaarden zijn voor een
innovatievoucher vindt u op de website. Voor vragen naar
aanleiding van de formulieren of overige vragen neemt u
contact op met Marc Kalf via m.kalf@health-valley.nl.

Bedrijven krijgen een gespecialiceerd advies om inkoopprocessen zo goed mogelijk te optimaliseren en te laten verlopen.
Vervolgens worden de (dagelijks) benodigde producten door
VB Solutions geleverd.

en levert daarom, naast het standaard assortiment, diverse
milieuvriendelijke en biologisch afbreekbare producten.
Kortom “bij VB Solutions kijken we niet alleen naar trends,
maar we hebben vooral oog voor detail.”

VB Solutions levert zowel nationaal als internationaal aan
bedrijven die actief zijn in verschillende branches. Het bedrijf
Advert Trinean Xpose v2_A5 14-10-14 13:55 Pagina 1
is voorstander van Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen

Voor advies inzake uw inkoopprocessen:
VB Solutions
0572-764016, www.vbsolutions.nl

Maximum Accuracy
in Minimal Time

The New Art of DNA,
RNA, and Protein
Measurement

Voor meer informatie en aanmelding van uw organisatie
als partner in het netwerk en een compleet overzicht van
evenementen (incl. aanmelding): www.health-valley.nl

AGENDA EVENEMENTEN
20 november 2014 HV afslag Twente
Thema: Robotica en medical devices
18 maart 2015 Health Valley Event
Thema: Where health leads innovation

Still using the A260/A280
ratio to measure your
DNA, RNA, and protein
concentrations? The Xpose
'Touch & Go' reader from
Trinean with Spectral
Content Proﬁling is the
innovation you have been
waiting for. The unique
spectral analysis creates
a complete proﬁle of your
sample with fast and
accurate concentration
measurement.

→ Reliable – Assures precise quantiﬁcation of
the DNA, RNA or protein concentration
→ Convenient – No clean-up needed
→ Easy – Sample loading with capillary storage
→ Fast – Read 16x 2ul samples in 1 minute

info@bioke.com - www.bioke.com
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Novio Tech Campus

Waar kennisintensieve ondernemingen in ieder stadium state-ofDat de campusformule bewezen succesvol is, is
inmiddels duidelijk. Niet voor niets telt Nederland
inmiddels 44 scienceparken en campussen.
En er komen er nog veel meer bij. Eén van de
nieuwste loten is Novio Tech Campus in Nijmegen waar in het unieke Gebouw M nu al 20 huurders zijn gevestigd: een succesformule die maar
moeilijk wordt geëvenaard.

De moderne SMB Meet & Greet van Novio Tech Campus waar science en business elkaar ontmoeten

D

e ontwikkeling van Novio Tech Campus is er één
van een zorgvuldig voortraject waaronder partijen
gezamenlijk de schouders hebben gezet. In 2012 tekenden de Provincie Gelderland, Gemeente Nijmegen, NXP
Semiconductors, Kadans Biofacilities en Oost NV een samenwerkingsovereenkomst om een gedeelte van het huidige
industrieterrein Winkelsteeg en de voormalige productiefaciliteiten van NXP Semiconductors om te vormen tot Novio Tech
Campus. Wat deze locatie al als voordeel had, was een uitstekende infrastructuur, immers gelegen op enkele kilometers
van de Radboud Campus, midden in Health Valley, en directe
ontsluiting per snelweg en spoor (met name NS Station Nijmegen Goffert dat binnenkort wordt geopend). Een deel van
de (leegstaande) fabrieken met ondersteunende faciliteiten,
maar ook de unieke dynamiek van intensieve samenwerkingsverbanden met andere semiconductor gerelateerde onderdelen
van NXP bleek zich uitstekend te lenen voor herontwikkeling.
Renovatie en exploitatie van de gebouwen waren het vliegwiel
waarmee de verdere ontwikkeling rond ‘Novio Tech Campus’
op gang kwam.

Over Novio Tech Campus
Directeur van de Campus Rikus Wolbers: ‘We spelen hiermee
in op een groeiende marktvraag voor specifieke labvoorzieningen en cleanrooms in deze bloeiende regio. Met meer dan
160.000 inwoners is Nijmegen niet alleen de 10e gemeente van
Nederland, ook ligt het centraal ten opzichte van belangrijke
economische regio’s als de Randstad, Noord Brabant en het
Ruhrgebied. Van de relatief jonge beroepsbevolking is meer
dan de helft hooggeschoold. Misschien nog wel belangrijker
zijn de Radboud Universiteit, het Radboudumc, de Hogeschool Arnhem Nijmegen, en in de nabijheid de Wageningen
Universiteit en Researchcentrum belangrijke hoogwaardige,
kennisintensieve organisaties. Naast kennis bij de Universiteiten en Hogescholen, is op de Campus ook het zwaartepunt
van de R&D van NXP gevestigd. Dus ook op het gebied van
de halfgeleiderindustrie is een stevige kennispoot aanwezig.
De regio kent verder prima netwerkorganisaties zoals Health
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Valley en het Business Cluster Semiconductors. Een groot
voordeel is eveneens de Nijmeegse icoon FiftyTwoDegrees
gelegen aan de rand van de campus. Hier vestigt zich Royal
HaskoningDHV, een internationaal Nijmeegs bedrijf dat we
graag als buurman hebben en waarmee we op technisch vlak
al samenwerken. Het health en life sciences cluster genereert
de meeste werkgelegenheid in deze regio, maar er zijn ook
vele toonaangevende bedrijven in de halfgeleiderindustrie te
vinden. Tevens heeft Novio Tech Campus in het voorjaar van
de Topsector Chemie de iLAB-status (InnovationLab) ontvangen.
Kortom: een stabiele en stevige basis van ondernemers en kennis
voor de oprichting van een nieuwe campus is reeds aanwezig.’

Kadans Biofacilities
Kadans Biofacilities is vanaf de initiatieffase van Novio Tech
Campus partner van deze ontwikkeling. Kadans Biofacilities
is sinds 2003 actief in de kennisintensieve sector op het gebied
van huisvesting, service & support en financiering van bedrijven. Het is onderdeel van Kadans Vastgoed, een ontwikkelende belegger in commercieel vastgoed.
Kadans Biofacilities stond garant voor de ontwikkeling van
het bijzondere bedrijfsverzamelgebouw op Novio Tech Campus, Gebouw M. ‘Het campusconcept is sowieso een enorme
uitdaging voor ambitieuze ontwikkelaars in de kennisintensieve sector, ‘ zegt Chiel van Dijen, adjunct directeur en partner
bij Kadans. ‘Je bent niet alleen ontwikkelaar, maar gebruikers
vragen advies en informatie van een breed georiënteerde huisvestingsconsultant. Dat betekent kennis en expertise over de
meest uiteenlopende vlakken: van stimuleringssubsidies tot
maatwerk in de huisvesting en van financieringsvraagstukken
tot het beschikbaar stellen van een equipment pool met apparatuur. Daarnaast moet je bereid zijn tot een flexibel, maar
langdurig commitment met je huurders, ‘ aldus de specialist
in deze sterk groeiende nichemarkt. ‘Gebouw M is een cruciaal gebouw op Novio Tech Campus. Dit voormalige NXP-gebouw is getransformeerd tot een uniek state-of-the-art bedrijfsverzamelgebouw voor partijen actief in kennisintensieve
sectoren zoals semi-conductor, life sciences en health. Een

brede groep kennisintensieve bedrijven kan gebruikmaken van
de specifieke faciliteiten en voorzieningen die in gebouw M en
op Novio Tech Campus worden geboden. Daarnaast worden
partijen actief ondersteund in het huisvestingsproces zodat de
focus volledig kan liggen op de core business.’

SMB Life Sciences
Gebouw M, dat in september 2013 in gebruik werd genomen,
trok al in een vroeg stadium enkele huurders. Zo zijn de huisvestingswensen van o.a. Lead Pharma, Urogyn en SMB Life
Sciences , een dochteronderneming van het Radboudumc al
bij de herontwikkeling geïntegreerd. SMB vormt een belangrijke incubator faciliteit die een geïntegreerd pakket aan faciliteiten en ondersteuning biedt aan start ups, jonge bedrijven en
wetenschappers en hen begeleidt in het ondernemerschap via
gesubsidieerde ondersteuningstrajecten.
“Op Novio Tech Campus werken zij dicht bij elkaar in een inspirerende omgeving”, zegt programmadirecteur John Schalken. “Dat geeft innovaties van idee naar marktrijpe producten
een enorme stimulans. Denk daarbij aan de ontwikkeling van
nieuwe geneesmiddelen, medische hulpmiddelen en systemen
voor diagnostiek.’ Door een stimuleringsregeling van Europa
en de provincie Gelderland kunnen de startende en jonge bedrijven gebruik maken van geavanceerde laboratoria en kantoor- en vergaderruimten met alle noodzakelijke support en
services. Daarnaast exploiteert SMB op Novio Tech Campus
een moderne Meet & Greet-ruimte voor netwerking en bijeenkomsten.
‘De brug tussen wetenschap en de markt doet innovaties versnellen. De expertise en infrastructuur van de Radboud Research Facilities en de Radboudumc Technology Centers met
hun (inter)nationale netwerken dragen daar zeker aan bij”.
Het succes van Gebouw M, dat momenteel al twintig huurders
onder zijn dak heeft, is volgens Van Dijen te danken aan:
‘Een lang en zorgvuldig voortraject zowel voor de campus als

-the-art huisvesting & facilities vinden
Lead Pharma
Een bedrijf dat als één van de eersten koos voor Gebouw M op
Novio Tech Campus was Lead Pharma. Het bedrijf bestaat inmiddels meer dan 7 jaar, heeft vestigingen in zowel Nijmegen
(Novio Tech Campus) als Oss (Pivot Park) en is gespecialiseerd in ouderdomsgerelateerde aandoeningen met als basisfocus cardiovasculaire ziekten. Lead Pharma is met 12 medewerkers gevestigd op 400 m2. Het mooiste van Gebouw M en
een ware trigger voor vestiging, was volgens Tom Korfage,
Head of Operations, de maatwerk in labs die werd geboden.
‘We konden precies die labs creëren die we nodig hadden.’
Daarnaast is het netwerk en ‘meet & greet’ gebeuren binnen
Gebouw M van belang. ‘Binnen Trigon, waar we vandaan komen, zijn we een project begonnen met onze buren. Samen
met gelijkgestemde ondernemers in een gebouw stimuleert de
kruisbestuiving. Daar kunnen we uit ervaring over meepraten.’
Een andere factor van belang was volgens Tom Korfage de
connectie met het Radboud en de aanwezigheid van een NS
station. ‘Daardoor trekken we niet alleen mensen van verder
weg aan, maar het is ook een prima manier om snel in het
Pivot Park te komen waar onze 2de vestiging zit.’

Mellon Medical
Laboratorium van Lead Pharma
voor Gebouw M, met onder meer een ronde tafelsessie met
ondernemers uit de regio over essentiële onderdelen van een
bedrijfsverzamelgebouw. Uiteraard zijn ook de competitieve
huurprijzen aantrekkelijk. Daarnaast spelen het netwerkaspect
binnen het gebouw en partijen met 1 profiel op 1 locatie een
rol.’
De populariteit van Gebouw M heeft inmiddels ook geleid tot
de herontwikkeling van een tweede gebouw op Novio Tech
Campus. ‘Dit Gebouw A zal een laagdrempelige variant van
‘M’ worden waar met name startende bedrijven, studenten en
instellingen terecht kunnen. Tevens zal er ook productiefaciliteit worden gerealiseerd. Bedrijven kunnen nu gedurende een
gehele levenscyclus terecht op Novio Tech Campus,’ aldus de
enthousiaste Chiel van Dijen.

Mellon Medical (Mellon) sinds 1 mei in Gebouw M gevestigd, richt zich op een hechttechniek waarmee substantieel
sneller gehecht kan worden. Het team bestaat uit Lieuwke de
Jong, CEO en uitgerust met een (inter)nationale financiële
expertise, en CMO Mark Vrancken Peeters, vaatchirurg. ‘We
huren hier met 2 personen, 60 m2, ‘ vertelt Lieuwke de Jong.
‘Waarom we gekozen hebben voor Gebouw M? We waren op
zoek naar betaalbare flexibele kantoorruimte en wilden tevens
in contact komen met andere bedrijven. Bovendien moest er
op termijn de mogelijkheid zijn om een stukje productie te
kunnen realiseren op loopafstand. We zijn niet vaak op kantoor want alle contacten, onze toeleveranciers, designers enz.
bevinden zich (inter)nationaal. Momenteel zijn we tevreden

Gebouw M van Novio Tech Campus

Voor meer informatie
Voor Novio Tech Campus
Rikus Wolbers
e-mail: rikus.wolbers@noviotechcampus.com
mobiel: 06 28876081
www.noviotechcampus.com
Voor Gebouw M
Chiel van Dijen
e-mail: c.dijen@kadansvastgoed.nl
mobiel: 06 50859710
www.biofacilities.nl

Huurders
Air Products; Avivia; Business Cluster Semiconductors;
De Koningh Medical Systems; Echo Pharmaceuticals;
Fluke Tektronics: GynNext; Health Valley; Kadans Biofacilities; Lead Pharma; Mellon Medical; NovioSense;
Novio Tech Campus b.v.; Photronics; qPharmetra; Rhumbline Consultancy; Rosmalen Consultancy; SMB Life
Sciences; Tokyo Future Style; Urogyn

SMB Life Sciences,
John Schalken
e-mail: john.schalken@radboudumc.nl
telefoon: 024 3092402
www.smb-lifesciences.nl
Foto’s door: www.fotowerkt.nl

Mark Vrancken-Peeters en Lieuwke de Jong
met ons representatief kantoor dat niet over de top is, maar
goed past bij het stadium van ons bedrijf. We hebben een gezellige zithoek gemaakt, en kregen al positieve reacties van
bezoekers. Zo was een delegatie uit Korea onder de indruk
van deze incubator en het hergebruik van het gebouw. We ervaren nu al dat het als klein bedrijf fijn is om sociale contacten te hebben met ondernemers die bezig zijn in dezelfde
branche, maar met verschillende dingen. Zo kan je ervaringen
delen, onder meer op SMB-bijeenkomsten. Als een bijzonder
toeval beschouwen we het feit dat Mellon Medical precies is
gevestigd onder de M, van Gebouw M. Dus we hebben al vaak
gevraagd aan Chiel van Dijen of John Schalken: ben je niet
wat letters (de ELLON) vergeten?’ Het zou mooi zijn als we
het bedrijf ooit zo ver brengen dat we onze eigen naam op de
gevel hebben, maar daarvoor zijn op Novio Tech Campus ook
mogelijkheden aanwezig. De campus voorziet in alle groeistadia van de onderneming.’
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Puur Texel
Grand Hotel Opduin
Windvlagen teisteren de weilanden waarin Texelse schapen grazen. Het geblaat van de lammetjes is nog net hoorbaar. Hun kromme pootjes
ogen schriel. Ze zijn het beste verkoopproduct
van het grootste Nederlandse Waddeneiland.
Als leverancier van wol, voor het mooie plaatje
maar ook als culinaire specialiteit in een van de
meest exclusieve restaurants. Grand Hotel Opduin bestaat tachtig jaar, is verbouwd en gespecialiseerd in Slow Food. Eerlijk eten rechtstreeks
afkomstig van Texelse boeren en bedrijven. Biologisch met behulp van een beetje techniek.
glijden over de uitgestrekte weilanden waarin de pas geboren
lammeren vrolijk rond dartelen. Met hun nu al dikke vacht
hebben ze geen last van de kou. We zien vanuit de verte al de
boerderij waar de originele kaas van Texelse schapen, koeien
en geiten vandaan komt. Zelfs op deze rustige dag is het nog
een gezellige drukte in het winkeltje waar alle eigen merken
keurig liggen uitgestald. Door een groot raam is er uitzicht op
de kaasmakerij waar de witte halfproducten rustig wachten op
verdere behandeling. Met grote messen snijden twee vrouwen de kazen en iedereen is volop aan het proeven. ‘Dat was
lekker’, bevestigt een vrouw die samen met haar vriendin het
winkeltje verlaat. ‘Je proeft echt dat het anders is.’ Het kleine
kaasje dat ze buit hebben gemaakt, klemmen ze stevig in hun
hand, terwijl ze teruglopen naar de auto.
‘Welkom bij Grand Hotel Opduin’. Met een stevige handdruk laat de receptioniste ons meteen voelen dat ze onze
komst waardeert. We hebben net de boot vanaf Den Helder verlaten en staan binnen een kwartier in het viersterren hotel dat tegen de duinen aan ligt. Binnen ligt er nog
net geen zand op de grond, want overal zijn het strand en
de zee zichtbaar aanwezig. Wanneer enkele wandelaars
terugkeren van het strand waait er zelfs een beetje ‘zeewind’ naar binnen. Heerlijk om hier neer te strijken. We
zijn uitgenodigd in het Slow Food restaurant en krijgen de
kans te proeven van dat wat Texel als Nederlands Waddeneiland zo bijzonder maakt.

Kaasje buit maken
‘Een bezoek brengen aan een van de boerderijen die onze leverancier is? Dan moeten jullie naar Kaasboerderij Wezenspyk.’ De kok van Grand Hotel Opduin is duidelijk. Hij werkt
het liefst met kaas gemaakt met melk van Texelse schapen.
Een specialiteit die als een van de weinige uit Nederland afkomstige biologische producten prijkt op een lijst van eerlijke
streekproducten. De boerderij ligt op fietsafstand van het hotel, want dat is ook een kenmerk van Slow Food. Het komt
net als vroeger van dichtbij en belast het milieu zo min mogelijk. Het enige dat ons tegenhoudt onze bestemming te bereiken, is de wind. We moeten net iets harder trappen om het
gevecht te winnen. Toch is er nog genoeg tijd de blik te laten

De enthousiaste Texelse boer legt uit dat juist jonge lammeren
zijn specialiteit zijn en gaat ons voor naar de stal waar zijn
dieren luieren. Ze zijn bijna dik genoeg voor de slacht want
Piet Blom werkt alleen met echte lammeren. ‘Als ze te groot
zijn gaat het vlees te veel naar schaap smaken en daar houden
de mensen niet van. Alleen goed koks kunnen dat op de juiste
manier bereiden.’ Een van die koks is Aart Wijker van Grand
Hotel Opduin. Hij neemt de tijd om de lamsrack te laten garen
en zorgt dat het vlees net roze genoeg is. Een hele kunst volgens de boer die niet snel uitgepraat raakt over zijn product.

Diezelfde avond proeven wij wat de kok van Opduin met de
kaas van het Texelse schaap doet. Hij heeft de schapenkaas tot
een wafeltje gebakken om daarmee een speciaal voorgerecht
te decoreren. Dat is de aardappelsalade van Boer Keijser, ja
ook uit Texel, met huisgemaakte lamsham met daarboven op
een schijfje van een zoetzuur minibietje. De Texelse duindoorn komt terug in de speciale balsamico-dressing. Een feest
om al deze verschillende smaken te proeven. Het als klassiek
Frans ogende gerecht heeft daardoor duidelijk een lokale
twist. Grand Hotel Opduin is al heel lang een van de trekkers
als het gaat om Slow Food en heeft er nu voor gekozen alle
gerechten met producten uit Texel te bereiden. De vruchtbare
grond, de room en de zon. Ze zijn allemaal aanwezig in deze
unieke combinaties.

Texelse retro
Na het voorgerecht laten we ons verrassen met een lamsrack.
Ook een van die specialiteiten die bij Texel hoort. ‘Het vet
hiervan moet als boter in je mond smelten,’ hoorden we eerder die dag van eigenaar Piet Blom van Hoeve Vrij en Blij.
Zijn schapen leveren de melk aan Kaasboerderij Wezenspyk.
Sinds enkele jaren produceert hij ook lamsvlees en heeft hij
zijn eigen stal omgebouwd tot een soort luxe dierenhotel waar
de lammeren genieten van warme melk die hij met een zelf
uitgevonden installatie levert.

Romig
Als de volgende dag de zon even door de wolken heen breekt,
lijkt Texel helemaal op te leven. Het helmgras danst net iets
vrolijker in de wind en de gele narcissen, die dichtbij elkaar
staan, lijken op een kwebbelend groepje vrouwen. Ze klampen zich vast aan het zand in de duinen om hun evenwicht
te bewaren. Alles dat op Texel groeit en bloeit is gewend aan
de zon, de wind en de zilte lucht die de natuur met een laagje
natuurlijke frisheid bedekt. Het is voorjaar en dat is juist op
Texel veel beter te voelen en te horen. Vooral bij Grand Hotel
Opduin in het restaurant waar een zandpad vanaf het terras
direct naar zee leidt.
Kijk voor meer informatie over fietsverhuur en arrangementen in Grand Hotel Opduin op www.opduin.nl.
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Unitron Group
Strategische partner voor ontwikkeling en productie van medische elektronica

Klanten kunnen het hele traject van ontwikkeling,

een gedeelte, altijd kiezen we voor intensieve samenwerking.
De basis wordt gevormd door het product. De ene keer is dat
slechts aanwezig in ideevorm, maar vaak komen klanten met
een prototype of een kant-en-klaar product. We gaan dan om
de tafel om te spreken over haalbaarheid, toekomstverwachting en de beste strategie. Op dit gebied hebben we veel ervaring. Als experts bieden we niet alleen creativiteit en oplossend vermogen, we houden onze klanten ook een realistische
spiegel voor.”

engineering, productie, distributie en service van

Uiteenlopende constructie

hun product uit handen geven, maar hebben

‘Van idee tot eindproduct’, die slogan wordt door Unitron regelmatig gebruikt. Ard-Jan Hamelink, directeur operations:
“Wanneer we al onze specialismen combineren, kunnen we
de klant ontzorgen. Als partner kunnen we klanten zelfs begeleiden bij het in de markt zetten van hun producten aan de
hand van een strategisch businessconcept. Zo vergroten we
de kans op succes. Bovendien zijn we in staat om projecten
te financieren.” “We willen klanten graag laten zien dat alle
ingrediënten bij ons aanwezig zijn”, vult De Wilde aan. “Wij
zetten ze naar wens en behoefte in. De meest uiteenlopende
constructies zijn mogelijk. Ook bedrijven uit een ander continent die producten naar Europa willen brengen, kunnen bij
ons terecht. Zo wilde het bedrijf IBA (Ion Beam Applications)
de productie van de Synthera, gebruikt voor diagnostisering
en behandeling van kanker,onderbrengen naar een partij in
West-Europa. IBA zocht naar een partner die gecertificeerd is
volgens ISO 13485. Wij werden gekozen vanwege onze ervaring met complexe medische producten en onze mogelijkheden tot ontwikkeling.”

Als partner voor bedrijven in de medische sector is Unitron betrokken bij de ontwikkeling en
productie van kwalitatief hoogwaardige elektronicaproducten. Het concept van het bedrijf is
uniek en om die reden wellicht ook zo succesvol.

ook de mogelijkheid om een concept op maat
te kiezen, waarbij Unitron alleen bepaalde onderdelen overneemt. Hoe de samenwerking er
ook uitziet, de eerste stap is altijd het bepalen
van de juiste strategie. En juist op dit onderdeel
heeft Unitron zich ruimschoots bewezen.
Met zo’n 26 jaar ervaring heeft Unitron inmiddels een flinke
naamsbekendheid opgebouwd. Wat begon als idee van enkele
enthousiaste elektronicavakmensen, is inmiddels uitgegroeid
tot een organisatie met zo’n 50 medewerkers, ontwikkelingsafdelingen in IJzendijke en Hengelo en een aanzienlijke productielocatie. “We hebben een antwoord op de meest uiteenlopende vragen”, zegt commercieel directeur Pieter De Wilde.
“We werken aan volledig nieuwe concepten, maar ook aan
modificatie en optimalisatie van bestaande producten. Bovendien worden we regelmatig ingezet in de uitfaseringsfase van
bestaande producten. Gemene deler is dat het gaat om relatief
complexe producten die - in ieder geval in eerste instantie niet in enorme aantallen gemaakt worden. Dankzij onze aanpak kunnen we anticiperen op een onvoorspelbare vraag.”

Intensieve samenwerking
Klanten zijn bijvoorbeeld medici of multinationals die een
nieuw product willen produceren. We kunnen deze partijen
ondersteunen bij ontwikkeling en certificering. Iedere vraag
die Unitron krijgt, is weer anders en het woord ‘maatwerk’
is dan ook zeker op zijn plaats. Guust van Liere, algemeen
directeur: “Of een klant nu het totale proces uitbesteedt of

te staan. Zo ook bij onze opdracht voor het bedrijf CD Leycom,
dat een nieuwe variant wilde van hun Intra Cardiac Analyzer.
Dit compacte apparaat is in staat om de pompfunctie van het
hart nauwkeurig te meten met invasieve meting. Het bedrijf
wilde de stap maken naar routinegebruik in gespecialiseerde
ziekenhuizen. Belangrijk hierbij was dat de niet-medisch gecertificeerde, minder kostbare veterinaire modules niet gekoppeld konden worden aan de medisch CE/FDA gecertificeerde
modules voor menselijk klinisch gebruik.Voor dit vraagstuk
hebben wij een unieke oplossing gevonden.”

Beheerst en schaalbaar

Unitron kiest voor lange termijn relaties om tot optimale resultaten te komen. Van Liere: “Wij kennen onze klanten en de
producten goed en signaleren ook mogelijkheden tot verbetering. Daarin zijn we proactief. Klanten betrekken ons dan
ook regelmatig bij de ontwikkeling van een verbeterde versie
van hun product. Een voorbeeld is Dentsply, producent van
tandheelkundige producten. Dit bedrijf koos ervoor om de
‘Obturator oven’, een compacte oven die het afdichtingsmateriaal voor wortelkanaalbehandelingen verhit, te verbeteren.
Wij maken het product al 10 jaar en kennen het goed. Wij
hebben voor Dentsply de nieuwe generatie Obturator-ovens
ontwikkeld.”

In de productiehal in IJzendijke werken de specialisten aan
één product tegelijk op een goed geoutilleerde werkpleken.
Hamelink: “Alles staat klaar om het product zo snel en efficiënt mogelijk te maken. Deze ‘one piece flow theorie’ werkt
voor ons erg goed. Klanten die onze productiehal bezoeken,
verbazen zich soms over de ijzeren discipline waarmee het
systeem wordt aangehouden. Het was natuurlijk een omschakeling, maar inmiddels is iedereen overtuigd. Voor je begint,
staat alles gereed. Dat scheelt niet alleen tijd en frustratie, het
zorgt ook nog eens voor minder fouten. Voor ieder product
hebben we ervaren specialisten in huis die ook nog eens het
onderhoud en eventuele reparaties kunnen verzorgen.” Ook
klanten zien de voordelen van het systeem. Zo koos producent
van apparatuur voor opticiens en oogartsen Eaglet-Eye bij de
productie van de Eye Surfacer Profiler voor Unitron vanwege
de uitgekiende, schaalbare aanpak van de productie. Hamelink
licht toe: “De productie kan indien nodig van een paar stuks
zonder problemen worden opgeschaald naar grotere aantallen
per week. Dat biedt zekerheid en continuïteit.”

Speerpunt

Distributiesysteem

Een succesvol resultaat en een efficiënte aanpak, dat zijn de
uitgangspunten van Unitron. Bij de ontwikkeling van producten hanteert het bedrijf de ‘simultaan conceptontwikkelingsmethode’, ontwikkeld in samenwerking met de Europese
Ruimtevaartorganisatie ESA. Dankzij een efficiënte aanpak en
het gebruik van geavanceerde software wordt de ontwikkeltijd
zo kort mogelijk en ontstaan creatieve ontwerpen die gemakkelijker te maken zijn. De afdeling R&D zet dit concept verder voort. Met de eisen van de klant, de productvoorwaarden
en wet- en regelgeving als vaste kaders bedenkt deze afdeling
processen waarmee de producten efficiënt, effectief en kwalitatief hoogwaardig geproduceerd kunnen worden. Tijdens
de engineeringsfase wordt het 3D-ontwerp uitgewerkt naar
verschillende engineeringdocumenten volgens de ISO-norm
13485. De Wilde: “De productcertificering is een van onze
speerpunten. We kunnen klanten op dit gebied echt een stap
verder helpen. Met name voor starters en kleinere klanten is
dat interessant.”

Ook de distributie van de producten kan door Unitron volledig uit handen worden genomen. Van Liere: “We versturen
de door ons geproduceerde artikelen dan direct naar de eindafnemer. Dat scheelt handelingen en daarmee natuurlijk ook
kosten. Bovendien hebben we inmiddels een aanzienlijk distributiesysteem ontwikkeld.”

Proactief

Meer weten over de mogelijkheden die Unitron Group biedt?
Kijk dan op www.unitron.nl.

Vooruitkijken
In de ontwikkelings- en engineeringsfase is het belangrijk om
vooruit te kijken en rekening te houden met complicerende
factoren. Van Liere: “We komen vaak voor grote uitdagingen

Intra Cardiac Analyzer

31

Wageningen Campus broedplaats voor agrofoodinnovatie
‘Wageningen’ is een begrip in de wereld en de campus oefent grote aantrekkingskracht uit op overheden, bedrijven en andere organisaties overal ter wereld.
Wageningen Campus is Nederlands enige campus volledig
gericht op gezonde voeding, duurzame voedselproductie en
een gezonde leefomgeving. Er wordt gewerkt aan de grote
maatschappelijke vraagstukken van deze tijd: de wereldvoedselproblematiek, de grote druk op de groene en blauwe ruimte, de noodzakelijke vervanging van fossiele grondstoffen, de
gevolgen van klimaatverandering. Deze problemen kunnen
niet los van elkaar worden gezien, ze zijn nauw met elkaar
verweven. Op Wageningen Campus is Nederlands grootste
concentratie van topexperts te vinden die in samenhang
werken aan deze onderwerpen.

De campus is ontstaan rond de belangrijkste vestiging van
Wageningen UR. Sinds een aantal jaar hebben zich naast
deze grote kennisorganisatie meerdere start-ups, diverse bedrijven en organisaties gevestigd zoals FrieslandCampina en
de Chinese zuivelfabrikant Yili, NIOO Nederlands Instituut
voor Ecologie en de ‘groene’ hogeschool STOAS allen actief
in hetzelfde domein. Zij hebben gekozen voor vestiging in
het hart van de Food Valley en de nabijheid van Wageningen
UR. In de komende jaren zullen daar nog verschillende organisaties en een groot aantal start-ups bij gaan komen. Deze
concentratie faciliteert samenwerking en maakt het mogelijk

om samen efficiënt gebruik te maken van de modernste
researchfaciliteiten.
‘Wageningen’ is een begrip in de wereld en de campus oefent
grote aantrekkingskracht uit op overheden, bedrijven en
andere organisaties overal ter wereld. Wekelijks wordt de
campus als voorportaal van de internationaal vooraanstaande
Nederlandse agrofood sector bezocht door internationale
delegaties die zich op de hoogte willen stellen van de kennis
en de innovaties hier ontwikkeld.
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Erasmus Universiteit
Rotterdam start
met opleiding tot
Financieel Forensisch Deskundige
Rotterdam, Op 21 november start de
Erasmus Universiteit in Rotterdam met
een opleiding tot Financieel Forensisch
Deskundige. Het post-doctorale Executive Program is gericht op de brede groep
professionals die onderzoek verricht naar
financiële criminaliteit. Een dergelijke
opleiding bestond sinds 2003 niet meer
in Nederland.
Regelmatig beheersen gevallen van fraude, corruptie en witwassen de krantenkoppen. De schade van financiële criminaliteit wordt momenteel wereldwijd
geschat op ruim vierduizend miljard dollar. Er bestaat daarom een toenemende
vraag naar financieel forensisch experts,
zowel interne onderzoekers als externe
adviseurs. In Nederland houden ruim
duizend professionals, bij overheid en
bedrijfsleven, zich bezig met onderzoek
van fraude en andere misstanden.
“Onderzoek naar fraude, corruptie en
witwassen is complex”, zegt opleidingsdirecteur prof. dr. Peter Diekman
RA. “Onderzoekers werken vaak vanuit
óf een juridisch óf een financieel-economisch kader, wat samenwerking en
communicatie tussen partijen bemoeilijkt. Een goede samenwerking en kennis
over elkaars kader is noodzakelijk voor
het effectief onderzoeken en vervolgen
van financiële criminaliteit. Deze op
leiding heeft als doel om een verbinding
te leggen tussen dit enerzijds juridische
en anderzijds financieel-economische
werkveld.”

Cryo Store

Verpakken en Distributie Temperatuur Gevoelige Producten: Meten is Weten!
Opslag. Verpakking. Logistiek. Distributie.
Maar al te vaak zijn ze sluitpost op de begroting. Waarom het behoud van de Cold Chain
cruciaal is en hoe u dit onder zo gunstig mogelijke condities kunt inkopen bij Cryo Store
wordt uitgelegd door Bas Hulshof, marketing
manager, en directeur Menno Sappé.

Products, een breed scala aan data loggers om de temperatuur,
luchtvochtigheid of zelfs bewegingen te meten in ruimtes en
verpakkingen. Er zijn dataloggers voor verschillende temperaturen (-200 tot +72°C) en omstandigheden (vloeibare stikstof,
droogijs etc): voor eenmalig gebruik of hergebruik of vaste
meetopstellingen.

Als Nederlands distributeur van
Marathon Products, levert Cryo Store
een breed scala aan data loggers
Inhouse testing
Kapitalen worden geïnvesteerd in het ontwikkelen, produceren, testen en de houdbaarheid van producten. Echter, zorgen
dat het product in goede staat bij gebruiker, patiënt of consument aankomt, is een ondergeschoven kindje waar relatief
weinig aandacht aan wordt besteed, ‘ vertelt Bas Hulshof die
zich nog steeds verbaast over deze attitude in de branche.
‘Cryo Store ziet in de praktijk veel fouten en verkeerde aannames. Daarom test Cryo Store alle verpakkingsoplossingen in
huis: meten is weten! De jarenlange ervaring in werken met
droogijs en andere koelmiddelen maakt dat Cryo Store snel
klant specifieke oplossingen kan ontwikkelen en testen. We
hebben een eigen plotter om snel testdozen te produceren en
verschillende opstellingen om de bedachte verpakkingsoplossingen te testen.’
‘In de klimaatkasten worden temperatuur profielen getest om
een zending na te bootsen. De temperatuur in de verpakking
wordt daarbij nauwkeurig gemeten. Daardoor hebben we bijvoorbeeld gemerkt dat de manier van inpakken erg belangrijk
is. Een andere verdeling van de koelelementen of gel packs
in een verpakking kan resulteren in een compleet ander temperatuur verloop. Producten die je denkt te versturen tussen

Directeur Menno Sappé vervolgt: ‘Cryo Store heeft een breed
pakket verpakkingsoplossingen ontwikkeld, van klein tot groot
(palletshippers) en voor -79°C (droogijs), -20°C, 2-8°C, tot
+20°C. Cryo Store staat bekend om haar maatwerk en levert
dus ook Klant en markt specifieke verpakkingsoplossingen,
bijvoorbeeld voor het gekoeld versturen van vaccins en andere
medicijnen. Ook goederen met afwijkende classificaties, zoals
voor het versturen van UN3373 (Biological Specimens/Klinische monsters) is een oplossing die uiteraard voldoet aan de
gestelde ADR/ICAO/IATA P650 verpakkingsinstructie. Wilt u
een zending versturen met zowel bevroren, gekoelde als ambient producten, ook dat is geen probleem met de Cryo Store
Combo Shipper.’
Biologische & Clinical trial samples. Farmaceutische en medische producten. Kits en reagentia voor Life Sciences en diagnostiek. Cryo Store uit Joure is al meer dan 15 jaar bewezen
succesvol in de levering van droogijs, packaging solutions,
opslag en logistiek en staat bekend om persoonlijk maatwerk
in producten en service. Cryo Store levert aan bedrijven en
instituten voor wetenschappelijk onderzoek, universiteiten,
ziekenhuizen, CRO’s, apothekers; kortom aan de gehele biotech en lifescience branche. Directeur Menno Sappé: ‘Cryo
Store voldoet aan alle eisen en kwalificaties, is gecertificeerd,
en mag mede daardoor een uitgebreid scala aan bedrijven tot
haar klantenkring rekenen. Vanuit droogijs productie en levering, hebben wij verpakken, wereldwijde distributie, lang- en
kortdurige opslag aan het product- en service-portfolio van
Cryo Store toegevoegd. Deze onderdelen vullen elkaar niet
alleen naadloos aan, maar versterken elkaar ook.’

De vier onderdelen van Cryo Store
2-8 graden, blijken bij verkeerd gebruik eerst te bevriezen met
ernstige gevolgen voor product kwaliteit. Daarom levert Cryo
Store met de gekwalificeerde verpakkingsoplossingen ook
duidelijke inpak instructies,’ aldus Bas.
Cryo Store erkent dat ook gedurende het logistieke traject
het meten van de temperatuur erg belangrijk is. Cryo Store
gebruikt, en levert als Nederlands distributeur van Marathon

1. Cryo Store Packaging Solutions, is specialist in het
ontwikkelen en produceren van Temperature Controlled Packaging Solutions
2. Cryo Store Logistics, gespecialiseerd in wereldwijde
distributie
3. Cryo Store Langdurige Opslag, gespecialiseerd in
lang- en kortdurende opslag van biologische materialen.
4. Cryo Store Test Lab, gespecialiseerd in testen van verpakkingsoplossingen

Cryo Store Logistics & Opslag
Verschillende (inter)nationale bedrijven hebben hun producten op voorraad liggen bij Cryo Store, van waaruit klanten in
binnen- en buitenland (EU, VS en Azie) worden bediend. Voor
niet-Europese bedrijven een uitkomst: snelle, efficiënte levering vanuit een EU land zonder oponthoud aan de grens. Voor
nationale bedrijven ook ideaal, want zij kunnen vertrouwen
op perfecte afwikkeling van de bestellingen en hoeven geen
voorraden verpakkingen en koelmiddelen op peil te houden.
Investeringen in vriezers, back-up systemen, monitoring en
ook personeel daarbij nog niet eens meegenomen.
Cryo Store gebruikt de diensten van een aantal bekende koeriers en is niet afhankelijk van één netwerk. Dit garandeert een
snelle en efficiënte levering, waarbij de communicatie optimaal is. Verzendrapportages met daarin de benodigde tracking
en tracing gegevens om de zending te volgen, worden dagelijks verstuurd.

Temperatuur gecontroleerde opslag
‘Ook voor de lang- en kortdurige opslag van producten geldt
dat opslag op de juiste temperatuur, in de juiste omstandigheden, volledig traceerbaar en met alle mogelijke back-up systemen om de samples maximaal te beschermen, cruciaal is, ‘vervolgt Bas Hulshof. ‘We kunnen producten opslaan van -79°C
tot kamertemperatuur. Hiervoor beschikt Cryo Store over een
afgeschermde en dag en nacht bewaakte ruimte die speciaal is
ingericht met alle benodigde back-up systemen en databeheer.
De temperaturen in iedere vriezer of koelkast worden continue
gemeten en alle units zijn voorzien van de meest uitgebreide bewaking. Noodstroom voorziening, technisch alarm van
de systemen en temperatuur alarm via de vriezers en temperatuurrecorder. Mocht dit niet voldoende zijn dan treedt het
CO2 back-up systeem automatisch in werking waarmee iedere
vriezer is uitgerust. Daarmee kunnen we veilige opslag van
de samples op de juiste temperatuur bieden. Met gevalideerde
verpakkingsoplossingen om de samples ook tijdens transport
van en naar de biobank in de juiste condities te houden en uitstekende logistieke kanalen om de (klinische) samples snel en
efficiënt op te halen en/of af te leveren is de service compleet.’
Bij het leveren van hooggekwalificeerde producten en service behoren ook keurmerken en certificaten. In 2010 werd
Cryo Store bijgeschreven in de Europese “Known Consigner
Database” (EU regulation 185/2010), terwijl in 2011 zowel
ISO 9001:2008 (Quality management system) als ISO 14001
(Environmental management system) certificaten werden behaald. ‘Voor ons onderstrepen deze certificaten onze ambitie,
‘besluiten de geïnterviewden. ‘IJskoud de beste zijn in behoud
van de koelketen.’
Voor meer informatie: www.cryostore.com
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De wereld aan de voeten
Met de uitbreiding van de export naar 72 landen is de Koninklijke
Utermöhlen steeds meer internationaal georiënteerd. De nieuwe directeur Damien van Hoof vertelt over de contacten met China, dat hij met
het idee speelt Engels de voertaal te maken en het belang van core
business. Hij treedt daarmee in de voetsporen van Don van der Vat
die het bedrijf in 1998 overnam en een moderne fabriek in Wolvega
bouwde.

Rustig wandelen door de gangen van zijn bedrijf is haast niet mogelijk.
Elke medewerker spreekt hem wel even aan, want de kersverse CEO
is niet vaak aanwezig. Hij is twee van de zes weken gestationeerd in
China. Het is het land waar het Friese medische bedrijf binnenkort naar
gaat exporteren. Een traject dat al zijn aandacht opeist. Na Amerika is
China het tweede grote land waar Wratweg te koop zal zijn. Een gepatenteerde methode voor bevriezing van wratten die uniek is. ‘Het grote
verschil is dat wij niet werken met een applicator, maar dat de wrat
rechtstreeks op de huid wordt bevroren.’

Textiel
Als directeur, deed Damien van Hoof, zijn kennis over de medische wereld op binnen de Koninklijke Utermöhlen. Hij startte er zeven jaar geleden als inkoper en kreeg in 2009 de export
erbij. Hij verzorgde een explosieve groei in de export. Voor
elk land zijn aparte certificeringen nodig en dit kan van enkele maanden tot zelfs jaren duren om deze te verkrijgen. Dat
het Friese concern zich daarbij beperkt tot producten van een
bepaalde medische klasse is beslist een voordeel. ‘We spitsen
ons toe op kleine ongevallen op of aan de huid. Dat is onze
core business. We hebben wat dat betreft een duidelijke visie
en missie. Kort gezegd willen we ons beperken tot kwalitatief
hoogwaardige wond- en zelfzorgproducten en een belangrijke
wereldwijde speler worden via ons eigen distributienetwerk.’
Zelf zette Van Hoof zich eerst als import/export manager in

Internationaal karakter
Even terugblikkend in de geschiedenis is de Koninklijke
Utermöhlen altijd al een bedrijf dat de aandacht trekt met
innovatieve producten. Ze waren de eerste die het snelverband ontdekten in 1901 en introduceerden in 2005 de twee
consumentenlijnen Bye Bites en Heltiq. Eén van de Producten
“Wratweg” is inmiddels in 72 landen te koop en Damien van
Hoof verwacht dat in de toekomst ook de andere producten
geëxporteerd gaan worden. ‘De aandacht zal steeds meer verschuiven van Nederland naar de wereld. We zijn daarom ook
met een traject bezig om het bedrijf een meer internationaal
karakter te geven. We halen immers het grootste deel van onze
omzet buiten de Nederlandse grenzen. We exporteren bijvoorbeeld sinds december vorig jaar naar Amerika en zitten daar
nu al bijna op een half miljoen stuks.’
Het is een hele verandering voor het Friese personeel dat nu in
Wolvega verantwoordelijk is voor de productie. Ook al omdat
zij steeds meer gaan werken met machines die het werk voor
hen doen. ‘Gecombineerd met de uitbreiding van de productie,
kost dat geen arbeidsplaatsen. Het is prettig te werken met personeel dat de producten kent en in een oogopslag kan zien of
deze aan onze hoge kwalitatieve eisen voldoen. Daarom zullen
we ook niet uit Friesland vertrekken. We horen hier thuis.’
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voor die missie en sinds kort in zijn rol als directeur. Daarbij profiteert hij van zijn achtergrond in een textielbedrijf dat
nauw samenwerkte met China. ‘Ik ken de Chinese handelwijze en weet dat het een heel lang traject is om daar voet aan de
grond te krijgen. Ook als de onderhandelingen bijna rond zijn,
kan het nog mis gaan. Bovendien is het verschil tussen noord,
zuid of midden heel groot.’
Wat de CEO over het algemeen merkt, is dat in China de markt
heel anders is. ‘Ze oriënteren zich vooral online. Daarom gaat
het in het eerste traject om het opbouwen van consumer awareness.’

Eigen laboratorium
Door zo sterk de nadruk te leggen op de distributie lijkt het
alsof bij de Koninklijke Utermöhlen het accent steeds meer

Biotechnologie: preventie, de uiteindelijke oplossing in de gezondheidszorg.
op marketing komt te liggen. Het tegendeel is waar volgens
Van Hoof. Op het moment bereidt hij zich voor op zijn rol als
externe auditor en ook de inrichting van een eigen laboratorium staat op de planning. ‘We blijven een fabrikant en zijn
geen groothandel die merkjes in de winkel wil hebben. Uit
ons netwerk krijgen we veel aanvragen voor nieuwe producten
en we zijn continu aan het innoveren. Zo werken we zoveel
mogelijk met natuurlijke producten. Bovendien is de vorige
directeur Don van der Vat nog als commissaris aan het bedrijf
verbonden.’

Koninklijke Utermöhlen is in 1880 opgericht

Biotechnologie, kennis van levende organismen, behoort al
decennia tot de samenleving met toepassingen in industrie,
voedingssector en mensen. Ingaand op de menselijke kant,
het menselijk lichaam wordt door de genetische samenstelling bepaald. In het menselijk lichaam is er voor 4% van de
mensen echter sprake van een erfelijke afwijking in de samenstelling. Daarnaast kunnen oorzaken van buiten schade aan
het genetische immuun systeem aanbrengen. Ontdekking van
de wijziging van de genetische afwijkingen zal voor grote
veranderingen gaan leiden. Preventieve oplossingen kunnen
bestaande ziektes gaan voorkomen in plaats van de tot nu
toe gangbare repressieve farmaceutische oplossingen. Deze
omslag zal op termijn tot duidelijke veranderingen in de samenleving gaan leiden door vermindering van ziektes, langere
levensduur, lagere ziektekosten, hogere lang leven pensioenkosten … en toename van het aantal productieve personen.
De basis voor de versnellende toepassing van biotechnologie in de menselijke gezondheidszorg ligt in de toegenomen
kennis van de genetische samenstelling van het menselijk
lichaam. Jarenlang onderzoek en de in het begin van deze
eeuw geslaagde identificatie van de menselijke DNA structuur
hebben geleid tot uitgebreide databases. Uit deze databases
kunnen de oorzaken van ziektes veroorzaakt door de menselijke structuur gevonden. De aan te brengen wijzigingen in de
genetische samenstelling kunnen productie en invoeging van
genen en anti-genen bevatten . Uiteindelijk zullen diagnose en
screening op termijn hier aan voorafgaan.
De marktomvang van de geneesmiddelenmarkt op voorschrift
wereldwijd bedraagt ruim $ 740 miljard. Ruim 20% hiervan
is op basis van biotechnologie. In de komende vijf jaren gaat
meer dan de helft van het aantal nieuwe geneesmiddelen uit

biotechnologie toepassingen komen. De ontwikkeling van een
nieuw geneesmiddel wordt geschat op een bedrag van minimaal USD 1 miljard met een looptijd van 10-15 jaar, waarbij
1 op de 10 geneesmiddelen die in de klinische fase zijn gestart
ook de markt haalt.
Voorbeeld van de mogelijkheden voor biotechnologie is kankeronderzoek. Kanker in zijn vele vormen met jaarlijks ruim 8
miljoen sterfgevallen is de grootste levensbedreigende ziekte.
Tijdige (genetische) diagnose en daarbij behorend medisch
ingrijpen kunnen de ziekte grotendeels voorkomen zoals bijvoorbeeld bij identificatie van het BRCA1 en BRCA2 gen.
Algemeen voorbeeld voor een van de succesvolle biotech medicijnen is Herceptin (Genentech), jaarlijkse omzet ruim USD
7 miljard en gebaseerd op de tegenwerking van de specifieke
cel die de groei van de tumor bevordert ( EGFR gen). Naast
een veelheid van nieuw te introduceren kankermedicijnen is
als nieuw medicijn tegen Chronic Lymphocytic Leukemia(CLL), waarvoor momenteel geen afdoende chemotherapie
bestaat, Ofatumubab (Genmab) een voorbeeld , eveneens een
specifieke cel die het menselijke immuun systeem aanzet tot
afweer tegen kankerverwekkende cellen.
Eigenlijk zijn de mogelijkheden van biotechnologie onbeperkt, in ieder geval wat betreft het menselijk lichaam. Met
de bestaande diagnose en screeningstechnieken zullen “alle”
veroorzakers van ziektes gevonden kunnen worden, waarbij
alleen de benodigde tijd, geldmiddelen en regulering een tijdelijke hinderpaal kunnen vormen voor de uiteindelijke vondst
van de oplossing. Gaan we voor onze kleinkinderen toe naar
een maatschappij zonder ziektes.
Tom Muller

Villa Joep brengt neuroblastoom
onderzoek naar de beurs

door Carl Friedrich en Willem Utermöhlen in
Het wordt een middag met Koninklijke allure. Hare Majesteit
Koningin Máxima is een deel van het programma aanwezig,
waarmee haar betrokkenheid de onderzoekers en vrijwilligers
sterkt in hun strijd tegen neuroblastoom.

Amsterdam. Zij startten met een handel in
antiseptische verbandstoffen en ontdekten
in 1901 het snelverband. De eerste opvolger

Doel Villa Joep

is een van de zonen en na vele omzwervingen, het openen en sluiten van vestigingen
in Duitsland en België, strijkt het bedrijf in
1988 in Wolvega neer. In 1998 neemt D.T. van
der Vat het bedrijf over. Vanaf toen kreeg het
een heel eigentijdse en nieuwe uitstraling.
Belangrijk in de periode 2005 was ook de introductie van de nieuwe A-merken Heltiq en
Bye Bites. Onder Heltiq vallen producten voor
kraam- en wondverzorging, waterpokken,
waterwratjes, hand- en voetwratten, steelwratten, EHBO crème, littekengel en diverse
andere producten voor huidaandoeningen.
Bye Bites is op de consument gerichte insectenlijn met producten voor zowel vóór als ná
de steek. Kijk op www.koninklijkeutermohlen.nl.

Villa Joep, het fonds tegen neuroblastoom kinderkanker,
brengt vandaag haar veelbelovende onderzoeksresultaten naar
de beurs. Door de symbolische ‘beursgong’ vraagt Villa Joep
aandacht voor het verder ontwikkelen van de wetenschappe
lijke doorbraken naar nieuwe behandelingen. ‘Om dit te
bereiken is veel geld nodig, met name van het bedrijfsleven’,
vertelt Jos Huijbregts, voorzitter van Villa Joep.
‘Villa Joep is succesvol in het aanjagen van onderzoek. Twee
jaar geleden hebben door ons gefinancierde onderzoekers in
het internationale topvakblad Nature belangrijke doorbraken
gepresenteerd. Daar zijn we als relatief klein fonds zeer trots
op. Maar het is zaak dat deze doorbraken gaan leiden tot
nieuwe, succesvolle behandelmethoden. Daarom brengen we
vandaag neuroblastoom onder de aandacht bij de financiële
wereld en het bedrijfsleven.’

Bijzondere relatiedag met Koninklijke
allure
Daarnaast organiseert Villa Joep op woensdag 12 november
‘De Ontmoeting’ tussen onderzoek en kunst in het Stedelijk
Museum te Amsterdam. Op deze bijzondere dag treffen onderzoekers, vrijwilligers, patiëntjes en hun ouders, professionals,
ambassadeurs en sponsoren elkaar.

Het ultieme doel van Villa Joep is het genezen van kinderen
met neuroblastoom. De genezingskans van het meest agressieve type neuroblastoom is nog steeds schrikbarend laag (30%).
Om dit te verbeteren is nog veel gericht onderzoek naar neuroblastoom nodig, dat alleen kan plaatsvinden als er voldoende
financiële middelen zijn. Villa Joep werft deze middelen uit
donaties en besteedt deze voor 100% aan onderzoek.

Geen strijkstok
Villa Joep heeft als streven geen kosten te maken; 100% van
de donaties gaat daarom rechtstreeks naar onderzoek. Onvermijdbare kosten worden zoveel mogelijk beperkt en bekostigd
vanuit Vrienden van Villa Joep, die hiervoor apart beperkte
middelen beschikbaar stellen. Alle medewerkers van Villa Joep
zijn vrijwilligers en ook alle betrokken bedrijven en instellingen verlenen gratis medewerking. Alle donaties aan Villa
Joep komen dus voor 100% bij onderzoek naar neuroblastoom
terecht
Wilt u meer weten over deze beursgong, de relatiedag of wilt
u promotiemateriaal ontvangen? Neemt u dan contact op met
Ann Huijbregts via info@villajoep.nl. Voor meer informatie
kunt u ook terecht op www.villajoep.nl of op onze Facebookpagina.
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In Nederland krijgen jaarlijks duizenden
mensen last van een hernia. Snelle en goede zorg is dan essentieel. Maar juist hernia-

Patiënt of systeem?
De Belgische en Nederlandse zorg vergeleken

patiënten lopen in Nederland aan tegen
zeer lange wachttijden. Dat geldt ook voor
andere aandoeningen die weliswaar niet
direct levensbedreigend zijn, maar wel een
grote invloed hebben op de kwaliteit van leven van patiënten. In België zijn die wachttijden er nagenoeg niet. Volgens de Vlaamse
neurochirurg Erik Van de Kelft kan dit gegeven grotendeels gerelateerd worden aan
het prestatiegebonden zorgsysteem dat België hanteert: “artsen worden betaald naar
prestatie en zijn (nog) niet gebonden aan
grenzen als het gaat om het aantal patiënten dat zij behandelen.”
Van de Kelft is werkzaam in het Ziekenhuis van St-Niklaas,
een stad vlakbij Antwerpen. Op een zeer bevlogen manier
helpt hij met name mensen met problemen aan de wervelkolom en mensen die kampen met aangezichtspijn. Dankzij zijn
energie en betrokkenheid kan Van de Kelft veel patiënten behandelen. Ook steeds meer Nederlands, die de Belgische zorg
gewoon door hun verzekeraar vergoed krijgen. “Deze ontwikkeling doet zich al langer voor bij herniapatiënten en mensen
met aangezichtspijn”, zegt Van de Kelft. “De laatste tijd komen ook steeds meer scoliosepatiënten vanuit Nederland naar
ons. De wachttijden zijn in sommige gevallen langer dan een
jaar. En dat terwijl een operatie zeker niet alleen esthetisch gezien noodzakelijk is. Mensen hebben pijn en worden beperkt
in hun functioneren. Mensen die zich bij ons melden, kunnen
een week later al gezien worden. Daarvoor maken we ondanks
de drukke agenda altijd ruimte.”

Balans
In Nederland heeft ieder ziekenhuis te maken met een vraag die
het zorgaanbod overschrijdt. Dat is natuurlijk deels een gevolg
van maatschappelijke ontwikkelingen, maar er is ook sprake
van een gebrek aan capaciteit. Met name artsen die specialistische zorg verrichten, zoals bijvoorbeeld neurochirurgen,
kunnen de vraag niet aan. Op de website van het Groningse
UMCG lezen we dat het voorkomen van wachttijden vanwege
het capaciteitsgebrek bijna onvermijdelijk is. Waarom lukt het
in België dan wel om een balans te vinden tussen vraag en
aanbod? Volgens Van de Kelft komt dit omdat Belgische artsen meer patiënten zien dan hun Nederlandse collega’s. “Wij
werken prestatiegebonden”, vertelt hij. “Dit betekent dat we

zelf bepalen hoeveel patiënten we behandelen. We zetten ons
in om zoveel mogelijk mensen te helpen. Dat doen we vanuit
onze overtuiging en het is ook nog eens lonend.”

Overopereren?
Hoe meer patiënten, hoe hoger de inkomsten dus. Zijn Belgische artsen dan niet geneigd tot ‘overopereren’? Volgens Van
de Kelft impliceert prestatie gebonden geneeskunde juist dat
de zorg kwalitatief hoogwaardig en patiëntvriendelijk moet
zijn. “Onnodig opereren heeft in dat opzicht een negatief
effect”, legt hij uit. “De operatie levert niets op en patiënten
ondervinden extra hinder. Dat is het laatste wat wij willen.
Het is in ons belang om een goede naam op te bouwen. We
kunnen dan misschien wel zelf bepalen hoeveel patiënten we
willen behandelen, geen enkele patiënt is echter verplicht deze
behandeling bij mij te laten uitvoeren. We beperken daarom
onze ingrepen tot strikte indicaties, we zorgen voor bereikbaarheid en willen dat mensen zich gehoord voelen. Om dit te
realiseren maken we lange dagen, maar dat doen we met volle
overtuiging.”

Goed georganiseerd
Ondanks deze positieve geluiden laat het rapport van de organisatie voor economische samenwerking en ontwikkeling
(OESO) een ander beeld zien. Volgens dit rapport is de gezondheidszorg in Nederland goed georganiseerd en lopen we
voorop met onze systemen voor dbc’s en prestatie-indicatoren.
De hoge wachtlijsten lijken niet van invloed op de resultaten.
Opvallend is dat België lager scoort dan Nederland. Van de
Kelft verklaart dit als volgt: “De organisatie van de Nederlandse gezondheidszorg is goed. Ook over de kwaliteit heb
ik geen twijfels. De OESO heeft echter niet de patiënten bevraagd, de mensen voor wie we het uiteindelijk doen. De resultaten zouden heel anders zijn wanneer we patiënten wel aan
het woord laten. Bijvoorbeeld over de snelheid waarmee ze
geholpen zijn of de kwaliteit van de consults.”

Luisteren
Van de Kelft spreekt uit ervaring. Hij staat niet alleen klaar
voor Belgische patiënten, maar in toenemende mate ook voor
Nederlanders. “Vaak zijn het mensen die jarenlang van het
kastje naar de muur zijn gestuurd”, zegt hij. “Hun klachten
zijn nooit serieus genoeg genomen, of er is geen duidelijke
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oorzaak gevonden. Het is aan mij en mijn team om tot een
oplossing te komen. Mensen serieus nemen en écht luisteren
staat hier voorop. Eerst gaan we door middel van gesprekken
en onderzoeken op zoek naar de juiste informatie. Zo proberen
we de precieze oorzaak van de klacht te vinden. Dan volgen
verschillende behandelingen waarbij we proberen een ingreep
te vermijden. Is er geen andere optie dan een operatie, dan
doen we dit met de allerbeste voorbereiding.”

Overorganisatie
Bereikbaarheid is een belangrijk aandachtspunt voor Van de
Kelft. ‘Patiënten hebben vragen, dat is zeer begrijpelijk. Na
de operaties ben ik veel op de ziekenhuisgangen te vinden. Ik
praat met mensen en volg hun herstel. Maar ook achteraf vind
ik contact belangrijk. Ik kan niet altijd direct bereikbaar zijn
vanwege mijn consulten en operaties, maar ik trek wel elke
maandag en vrijdag tijd uit om samen met het team patiënten
te woord te staan en hen de juiste antwoorden te geven. Ik
twijfel er overigens niet aan dat ook Nederlandse artsen zeer
gepassioneerd zijn en een hoge intrinsieke motivatie hebben.
Het is het systeem dat hen in een bepaald keurslijf dwingt. De
overorganisatie waarvan in mijn ogen sprake is, zorgt bovendien voor frustraties. Strakke richtlijnen voor de duur van een
consult maken de kwaliteit er bijvoorbeeld niet beter op. Ik
besef overigens dat ik bevooroordeeld ben. Bij mij komen de
mensen die zich in Nederland niet gehoord voelen of een onjuiste behandeling hebben gekregen. Dat geeft natuurlijk een
gekleurd beeld. Toch durf ik te stellen dat we te maken hebben
met verschillende uitgangspunten, waarbij België de patiënt
centraal stelt en Nederland kiest voor een optimale organisatie
van het systeem.

Van de Kelft voert met zijn team operaties uit
in het zenuwstelsel en in de wervelkolom.
Ook richt hij zich op pijnbestrijding in diverse
vormen, in samenwerking met de pijnkliniek.
Meer weten over neurochirurgie en de
mogelijkheden?
Kijk dan eens op www.neuro-chirurgie.org.

Batavia Bioservices: verstand van bacteriële fermentatie
Batavia Bioservices is een middelgrote service organisatie voor productontwikkeling
vraagstukken op het gebied van biofarmaceutische geneesmiddelen. Het bedrijf heeft
meer dan 75 medewerkers in dienst en vestigingen in Nederland (Leiden) en Amerika
(Boston). Batavia Bioservices heeft unieke
technologieën, waardoor het bedrijf haar
klanten kan helpen met het sneller en goedkoper ontwikkelen van hun producten of het
nu gaat om antistoffen, recombinant eiwitten, vaccines of vectoren voor Gen Therapie
studies.

Batavia Bioservices blijft flinke groeisprongen maken doordat
het bedrijf unieke kennis en technologieën in huis heeft. Hierdoor is het bedrijf in staat om producten van concept idee tot
klinisch materiaal kosten effectief en in record tijd te ontwikkelen. Menzo Havenga (CEO, Batavia Bioservices): “ Ik ben
er trots op de Batavia Bioservices zichzelf ook in 2014 wederom “FD gazelle” mag noemen en ook dat Batavia Bioservices genomineerd is voor de prestigieuze “HG award 2014”
(Initiatiefnemer is Port4growth met partners Grant Thornton
& Rabobank).

SCOUT® technologie
Midden vorig jaar lanceerde Batavia Bioservices haar
SCOUT® technologie. De SCOUT® technologie combineert
productietechnologie en zuiveringtechnologie op miniatuur

schaal en “high-throughput” test capaciteit. Havenga legt uit:
“De SCOUT® technologie stelt ons in staat om met weinig
mankracht vroeg in een product ontwikkelingstraject te sturen
op parameters als opbrengst, stabiliteit, integriteit en functionaliteit. Door deze technologie wordt daarmee de kans dat
een complex product faalt tijdens de latere ontwikkeling fasen
significant verminderd.”
In het afgelopen jaar toonde wetenschappers van Batavia Bioservices aan dat de SCOUT® technologie, initieel ontwikkeld
voor product ondersteuning gebruikmakend van het zoogdiercel platform, ook zeer geschikt is voor het optimaliseren van
bacteriele fermentatie processen. Chris Yallop (COO Batavia
Bioservices) verteld: “onze SCOUT® technologie is o.a. ideaal voor het selecteren van een bacterie dat een eiwit stabiel
kan produceren. Tevens helpt deze technologie bijvoorbeeld
bij het identificeren van bacterie stammen met zeldzame
mutaties waardoor een stam een verhoogde danwel verlaagde
expressie toont van bepaalde gewenste of ongewenste membraan eiwitten.”
Havenga vult aan: “de vaccin market bedraagt rond de 25
miljard dollar per jaar waarbij ongeveer de helft bestaat uit
bacteriele vaccines o.a tegen pneumokokken (hersenvliesontsteking, longontsteking en middenoorontsteking) en Bordetella pertussis (kinkhoest). Dit segment van de vaccine markt
is sterk in beweging met onder andere de ontwikkeling van
nieuwe vaccines tegen bijvoorbeeld Staphylokokken en E.
coli. Daarnaast is het micobiele E. coli productie platform
vooralsnog het meest goedkope, snelste en best ontwikkelde
platform voor de productie van eiwitten.” Het is daarom dat
Batavia Bioservices steeds vaker verzocht werd door klanten
om diensten te ontwikkelen ter ondersteuning van bacteriele
vaccin ontwikkeling en eiwit productie.”

SCOUT® technologie voor optimali
satie van bacteriele fermentatie pro
cessen
Batavia Bioservices staat vooral bekend als expert op het gebied van het zoogdiercel productie platform, mede dank zij
haar SCOUT® en STEP® technologie. Het bedrijf gebruikt
cel lijnen als CHO, HEK293, VERO en MDCK voor de productie van eiwitten, antistoffen, vaccines en vectoren. Echter,
binnen het bedrijf is ook veel kennis en kunde op het gebied
van bacteriele fermentatie processen. Deze kennis is gebruikt
om de SCOUT® technologie te testen voor micobiele fermentatie proces optimalisatie. Sagrario Arias-Rivas (Teamleader
microbial USP) geeft als voorbeeld: “Een producent van het
vaccin ter preventie van tuberculosis vroeg Batavia Bioservices om te helpen de vaccin opbrengst te verhogen met 20% en
productie tijd te met een-derde te verkorten! Als eerste toonde
wij aan dat zowel opbrengst als productie tijd zeer vergelijkbaar waren wanneer BCG gegroeid werd onder strandaard
condities in onze SCOUT® mini- bioreactoren versus de grote schaal bioreactoren van de producent. Vervolgens werden
honderd verschillende groei media formuleringen gemaakt en

gestest middels de SCOUT® tecchnologie.” Uiteindelijk was
Batavia Bioservices in staat bepaalde media formuleringen te
ontdekken die leidde tot 30% meer opbrengst en een bijna halvering van de productie tijd waarmee de doelen van de sponsor ruimschoots werden gehaald!”
Havenga, sluit af: “Voor een bedrijf als Batavia Bioservices is
het cruciaal om goed te luisteren naar de wensen van klanten
en daarop proaktief in te spelen. Met de ontwikkeling van
onze SCOUT technologie voor microbiele fermentatie tonen
we aan dat we als bedrijf in staat zijn snel in te spelen op
marktvragen. Het is dan ook mooi te zien dat we in kort tijdbestek een positie hebben weten te bouwen in dit veld zodat
we nu ook research and process ontwikkeling diensten kunnen
aanbieden op het gebied van microbiele fermentatie processen.”

Batavia Bioservices bereiken
Wilt u meer weten over de diensten en technologieën van
Batavia Bioservices? Bezoek onze website www.bataviabioservices.com, download een van onze product sheets of bedrijfspresentaties of neem direct contact met ons op via email
of telefoon (+ 31 888 66 96 00). Batavia Bioservices is gevestigd op het BioScience Park in Leiden.

Erfrecht en geheimhouding arts
Het erfrecht geeft de regels over hoe het vermogen van een
overleden persoon overgaat op natuurlijke personen of
rechtspersonen. De wet bepaalt wie erfgenamen zijn,
tenzij een testament is opgemaakt, waarin van de wette
lijke regels wordt afgeweken. In een testament kan een
erfgenaam worden onterfd of kunnen derden worden
aangewezen om een deel van de erfenis te ontvangen.
De afwikkeling van een nalatenschap kan complex zijn omdat
de verhoudingen tussen erfgenamen vaak zijn verstoord of
andere complicaties zich voordoen. Het erfrecht geeft in
dergelijke gevallen een goede leidraad hoe een ieder zijn of
haar positie kan bepalen. Regelmatig wordt voor de afwik

keling van een nalatenschap een beroep op de rechter gedaan.
Zo heeft de rechter recent een uitspraak gedaan met betrekking tot de rol van de psychiater over de vraag of de erflater
voorafgaand aan het wijzigen van zijn testament wel wils
bekwaam was. De betreffende psychiater had de erflater
onderzocht in verband met vasculaire dementie. De psychiater
had met een beroep op geheimhouding in een schriftelijke
verklaring slechts aangegeven dat de erflater wilsbekwaam
was om zijn testament te wijzigen. De weduwe vorderde afgifte van het medisch dossier en kreeg van de rechter daarin
gelijk omdat er voldoende zwaarwegend belang was ten
opzichte van de geheimhoudingsplicht van de arts. De
geheimhouding werd daarmee buiten werking gesteld.

Naast deze uitspraak wordt over veel andere erfrechtelijke
aangelegenheden geprocedeerd. Indien u daarbij hulp nodig
heeft, kunt u een beroep doen op de auteur van dit artikel,
mr. L.J.T. Hoksbergen van Hoksbergen Advocatuur, info@
hoksbergenadvocatuur.nl
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,Leer eerst de regels, speel dan het spel’

Parttime MBA specifiek voor de sector

“Trust me, you can’t play the game if you don’t
know the rules. And if you don’t know the rules,
someone’s bound to get hurt.” Dat laat de Amerikaanse bestsellerauteur Alyson Noel een van
haar protagonisten zeggen in haar serie The
Immortals (niet te verwarren met de gelijknamige film). Volgens dr. Vincent Pieterse, verbonden
aan de Universiteit van Leicester, geeft het citaat
goed aan waar het veel startup’s en spinoff’s in
Biotechnologie en Life Sciences aan ontbreekt:
,,ze spreken de taal van de investment banker,
de sales manager of human resource deskundige niet en weten daarom hun geniale wetenschappelijke resultaten niet tot een marktrijp

Dr. Vincent Pieterse: leer de regels van het
spel dat ondernemen heet.

product te brengen.”
Meteen na de zomer van 2015 start de Universiteit van Leicester een speciaal voor de sector Biotechnologie en Life
Sciences ontwikkelde MBA-opleiding voor Nederland en
omstreken. Deze sectorspecifieke managementopleiding is
toegankelijk voor professionals in de sector, die in deeltijd de
AMBA gecertificeerde opleiding kunnen volgen op basis van
zogeheten ‘blended learning’ (distant learning plus workshops
in Nederland). De combinatie van sectorkennis met vormen
van blended learning wordt door de Universiteit al toegepast
in de bankwereld en nu dus ook in de biotechnologie en life
sciences, terwijl er onder meer belangstelling is vanuit de
offshore sector.

ge het onderzoek op het gebied van Bio Technology en Life
Sciences door de groep Science, Technology and Society van
deze Universiteit. En niet alleen in Engeland, ook elders in
Europa en de Verenigde Staten.
Uiteraard is ook in de Nederlandse universitaire wereld rondgekeken, maar een vergelijkbare opleiding is hier niet. Pieterse: ,,Nederlandse instituten beginnen pas met het ontwikkelen
van zo’n programma als er subsidie is van de Nederlandse
overheid. In Engeland, en met name dus in Leicester, merkten
ze al eerder dat een basis MBA een te generiek product aan
het worden is en zijn ze meer branche- en industriegerichte
MBA’s gaan ontwikkelen.”

Niet andersom

Topsectoren

Vincent Pieterse was eerder al vanuit opleidingscentrum De
Baak VNO-NCW betrokken bij de vormgeving van de Masterclasses Biobusiness van (voorgangers van) HollandBio. ,,Ik
zie de MBA-opleiding van deze zeer gerenommeerde universiteit, vooral bestemd voor beta-wetenschappers, als een logische verbreding en verdieping van het aanbod van de bestaande Masterclass. Perfect voor de wetenschapper die echt de
regels van het ondernemen en van de kapitaalmarkten onder
de knie wil krijgen. Of toe is aan een serieuze carrièrestap.”
,,Ik denk dat je als wetenschapper echt in een ander spel stapt,
met heel andere regels, als je leiding gaat geven aan een onderneming”, zegt Pieterse. ,,Dat vraagt om andere manieren
van kijken naar dezelfde werkelijkheid. Terwijl het leggen van
een verbinding tussen die twee werelden essentieel is voor de
kansen op succes. En dan denk ik dat je als wetenschapper
in de bio science die verbinding met de businesskant makkelijker maakt dan andersom: een zakenman ontwikkelen in de
wetenschappelijke richting van de beta-onderzoeker is vrijwel
onmogelijk.”

Volgens Vincent Pieterse past een MBA-programma voor huidige en toekomstige leiders en managers in de Biotech en Life
Sciences perfect in de Human Capital Agenda van het Nederlandse topsectorenbeleid. ,,Dat is in 2012 allemaal prachtig
opgeschreven, maar sindsdien is er op dat gebied weinig meer
gebeurd. Op dit moment zijn alle Nederlandse en Europese
subsidiestromen (zoals Horizon 2020) gericht op universiteiten en instituten, nooit op de persoonlijke ontwikkeling van
het individu. Nooit op de ontwikkeling van Human Capital
in deze topsector bijvoorbeeld. Terwijl dat essentieel is voor
succes.”
,,Waar ik eigenlijk naar toe zou willen is een soort ‘Biotechnology Academy’, waarbij de ene startende ondernemer in de
sector kan kiezen voor een aantal coachingsgesprekken met
(voormalige) topondernemers, een ander kiest de bestaande
Masterclass van HollandBio voor een eerste verkenning van
de business omgeving en tenslotte is daar ook de sectorspecifieke MBA van een gerenommeerde universiteit op dat gebied. Zo’n Academy sluit goed aan op het soort opleidingen
dat de grote ondernemingen in de sector vaak deels in eigen
huis hebben, maar is vooral van belang voor wat kleinere ondernemingen.”
,,Terwijl in universitaire kringen de laatste hand wordt gelegd
aan de inhoud, kijk ik naar de mogelijkheden om de opleiding

Blended learning
Pieterse legt uit dat hij juist bij de Universiteit van Leicester is uitgekomen vanwege enerzijds de ruime ervaring met
e-learning en blended learning, maar anderzijds ook vanwe-
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In samenwerking met de Nederlandse branche-organisatie HollandBio start de Britse University of Leicester een branche-specifieke
MBA-opleiding voor de sector Bio Technology
and Life Sciences. De parttime opleiding voor
kader en management in de sector vindt
plaats in de vorm van zogeheten ‘blended
learning’, de combinatie van e-learning, personalised support, workshops en campus meetings in Nederland. Ook in de omringende landen wordt gekeken naar belangstelling voor
de nieuwe opleiding.
De Universiteit van Leicester heeft veel ervaring
met e-learning. Jaarlijks studeren wereldwijd
rond 5.000 studenten via de Distance Learning
voorzieningen van de Universiteit. Tegelijkertijd
werden sectorspecifieke opleidingen tot Master
in Business Administration (MBA) ontwikkeld en
erkend door de Association of MBA’s (AMBA).
De

wetenschappelijke

verantwoordelijkheid

voor de leergang is in handen van de hoogleraar Care, Complexity and Organisation Hugo
Letiche en dr. Vincent Pieterse is verantwoordelijk voor de organisatie. Voor meer informatie:
vp111@le.ac.uk of 0651826155.

van de individuele wetenschapper tot zakenman te kunnen inbedden in het Europese en het Nederlandse technologie- en
topsectorenbeleid. Volgens mij is deze MBA-opleiding een
prachtige invulling van de Human Capital Agenda van de Nederlandse overheid.”

TNO Triskelion

Streven naar lange termijn partnerships

TNO Triskelion biedt biotechnologie en farma
bedrijven een breed scala aan R&D support
door

middel

van

hoogwaardige

CRO

services en onderscheidende expertise. ‘We
combineren een compleet portfolio van
non-GLP en GLP, farmacologie, toxicologie
(in vivo en in vitro), bio-analytische services
en ADME met 35 jaar kennis en praktijk
ervaring, ‘ aldus Luuk Renfurm, manager
Sales & Marketing en John Dulos PhD, Senior
Project Manager Immunologie en Oncologie.
Speciaal voor BiotechNews & Life Sciences
focussen de twee geïnterviewden in dit
gesprek op de sterk groeiende activiteiten in
de farmacologie en immunologie: wat biedt
TNO Triskelion?

speerpunt noemt de manager Sales & Marketing, ADME, dit
betreft studies op gebied van absorptie, distributie, metabolisme en excretie studies. Een belangrijk model binnen het
ADME portfolio is het TNO Intestinale Model (TIM) dat een
kunstmatig maag-darm traject nabootst in het lab. ‘TIM biedt
bedrijven een krachtig model om te onderzoeken wat er met
het geneesmiddel in het maag-darm traject gebeurd en de effecten van o.a. formulering, dosering en voedsel op een betrouwbare en reproduceerbare wijze te analyseren.’
TNO Triskelion, een onderdeel van TNO dat 3,5 jaar geleden
is verzelfstandigd en waar 200 professionals werkzaam zijn,
werkt wereldwijd. ‘Als innovatief en ambitieus bedrijf zijn we
breed gepositioneerd, gericht op alle fasen van medicijnontwikkeling en gericht op groei. Die groei vindt zowel nationaal
als internationaal plaats. Wij merken dat er wereldwijd veel
vraag is naar onze specifieke services en producten,’ aldus
Luuk Renfurm.

Auto-immuun en bacteriële infectieziekten
Een tweede pilaar binnen de immunologie zijn de auto-immuunziekten waarbij door een ontregeld immuunsysteem je
lichaam zichzelf ‘aanvalt’ en ben je dus eigenlijk je eigen
ziekteverwekker. Dit is bijvoorbeeld het geval bij psoriasis,
maar ook bij Multiple Sclerosis (MS), Inflammatory Bowel
Disease (IBD) of Systemic Lupus Erythematosus (SLE). We
hebben diverse modellen waarmee onderzoek wordt gedaan.
Een derde pilaar zijn de bacteriële infectieziekten, waarbij
we nauw samenwerken met TNO, een organisatie met een
enorme staat van dienst als het gaat om microbiologie aan
bacteriën. Als TNO Triskelion spelen we in op wat de markt
vraagt op dit gebied. In het verleden werd antibioticum vaak

Infectieziekten; een succesvol
vogelgriepmodel
John Dulos PhD, is als Senior Project manager sinds 2 jaar gespecialiseerd in immunologie en oncologie binnen TNO Triskelion. Daarvoor verdiende hij gedurende 22 jaar zijn sporen
in deze specialisaties bij de farmaceutische industrie ( o.a. Organon, Merck/MSD en J&J). ‘Als Senior Project manager zet
ik de klantvraag om in een maatwerk offerte, en vervolgens,
als de offerte is getekend, houd ik mij bezig met de leiding van
het project, de aansturing van de medewerkers en de bewaking
van kwaliteit, de tijdslijn en de financiën. Daarnaast, en dat
betreft het meer creatieve deel van mijn werk, initieer ik innovatieve projecten. Ik draag ideeën aan, laat het toetsen, en als
het wordt goedgekeurd, werken we het uit in een team samen
met bijvoorbeeld TNO of een universiteit.’ Hoe succesvol en
efficiënt deze aanpak is, blijkt onder meer uit het verhaal van
John Dulos over het ontstaan van het innovatieve H7N9
vogelgriepmodel.
‘Immunologie binnen TNO Triskelion bestaat uit 4 pilaren,
‘ vervolgt hij. ‘Virale Infectieziekten is daar een van.

John Dulos

O

f het nu om standaard of juist om complex maatwerk
gaat, TNO Triskelion heeft een breed pakket aan service en producten op het gebied van de farmacologie
en immunologie, ‘ stelt Luuk Renfurm die sinds 7 jaar bij TNO
Triskelion in Zeist werkt. ‘Onze specialisatie- en innovatief
vermogen op het gebied van immunologie en infectieziekten
is uitzonderlijk hoog. We hebben bijvoorbeeld de meest geavanceerde en hooggekwalificeerde modellen beschikbaar ten
behoeve van farmacologische studies. Door ons wereldwijde
netwerk hebben wij de mogelijkheid om te werken met een
breed scala aan virussen, bacteriën en andere pathogenen. Ook
de beschikbaarheid van een eigen BioSafety Level-3 (BSL-3)
faciliteit versterkt onze vooraanstaande positie.
Naast farmacologie en immunologie, waar in dit interview de
focus op ligt, wil Luuk Renfurm ook de andere speerpunten
noemen binnen het brede pakket van TNO Triskelion. Hieronder valt een compleet pakket aan standaard en maatwerk
toxicologie services, inclusief de mogelijkheid tot inhalatoire
toediening van geneesmiddelen. Ook de bioanalytische services zijn onderscheidend. Naast reguliere bioanalyse voor
kleine en biologische geneesmiddelen zijn er ook specifieke
kwantitatieve LCMS-methodes beschikbaar voor het meten
van antibody drug conjugates (ADC’s) belangrijk in de oncologie, biomarker/cytokine profielen en het meten van lage
niveaus van therapeutische eiwitten en peptides. Als laatste

beïnvloed kan worden door een bepaald vaccin.’ Daarnaast is
de immunologie van Hepatitis B voor TNO Triskelion binnen
het brede portfolio van de virale infectieziekten een speerpunt.

Zo is influenza wereldwijd een groot probleem, waar we
oplossingen voor zoeken. Een innovatie die sinds kort in dit
kader ontstond, is het H7N9 vogelgriep model. In de markt
is een grote behoefte om medicijnen te ontwikkelen tegen dit
virus. In het TNO Triskelion lab hebben we dat virus opgebouwd rond een diermodel. Vervolgens hebben we daar een
academische partner bij gezocht. We zijn er trots op dat wij
op het gebied van infectieziekten met de toonaangevende professor Dr. Mihai G. Netea van Radboud University Medical
Center Nijmegen, samenwerken. We testen momenteel naast
H7N9 ook twee andere vogelgriep modellen (t.w. H5N1 en
H7N7 in een speciaal gebouwd Biosafety Level-3 (BSL-3) laboratorium waarbij we onderzoeken hoe het vogelgriep virus

Luuk Renfurm

ingezet, maar iedereen kent het probleem van resistentie, denk
alleen al aan Meticilline Resistente Staphylococcus Aureus
(MRSA). De focus ligt hierbij op immunologisch georiënteerde medicijnen.’
Tot slot noemt John Dulos als 4de belangrijke pilaar de
kanker - immunotherapie; een booming markt waarin hij sinds
zeker >5 jaar werkzaam is en waarbij stimulering van het immuunsysteem om de kanker op te ruimen het uitgangspunt is.
John noemt hier onder meer de recente doorbraak van Merck
op het gebied van anti PD1-therapie dat ingezet kan
worden bij huidkanker of melanoma maar er zijn ook
gunstige resultaten gevonden in long- en prostaatkanker. Onder de naam KEYTRUDA® (pembrolizumab), betreft het hier de eerste FDA-goedgekeurde
Anti-PD-1 therapie ook wel in het veld “immune-checkpoint inhibitor” genoemd. Vanwege de grote
kansen die op deze markt liggen, wordt het team dat
zich bezighoudt met kankerimmunotherapie binnen
TNO Triskelion fors uitgebreid.
Wat maakt TNO Triskelion zo onderscheidend op
de markt? ‘Vanuit onze TNO historie beschikken
we over een brede en diepgaande wetenschappelijke
kennis. Deze expertises zetten we in om klanten te
adviseren in complexe (pre)klinische trajecten en om
innovatieve analyse methodes te ontwikkelen waarmee
farma en biotech hun producten kunnen toetsen. Deze consultatieve en innovatie benadering vormen de basis voor een
duurzaam en betrouwbaar partnership met onze klanten. Onze
slogan luidt daarom ook “Confidence in your products is our
mission”.
Voor meer informatie:
www.tnotriskelion.com

TNO Triskelion laboratory works in full
compliance with the OECD principles of
Good Laboratory Practice, as endorsed by
the Dutch GLP Compliance Monitoring unit.
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Meten is weten: De mogelijkheden van headspace analyse.
Het meten van de gascompositie in de headspace van afgesloten (farmaceutische) containers levert veel inzicht op in
bijvoorbeeld product kwaliteit en stabiliteit. Conventionele
analyse technieken om de gascompositie te bepalen, zoals
bijvoorbeeld gaschromatografie en titratie zijn bewerkelijk en
vaak operator afhankelijk. Daarnaast zijn dit soort methodes
destructief, en moet het monster na analyse vernietigd worden.
Met behulp van een innovatieve, op laser gebaseerde spectroscopie techniek is LIGHTHOUSE Instruments in staat om
zuurstof, druk, water en koolstofdioxide niveaus in afgesloten containers te bepalen, zonder ze te openen. Dit betekent
dat eenzelfde monster over een langere periode gevolgd kan
worden, zonder dat er een impact is op het product. Daarnaast
duurt de headspace analyse van LIGHTHOUSE maar enkele

seconden, waardoor in zeer korte tijd veel monsters gemeten
kunnen worden. De combinatie van snelheid en het niet-destructief zijn van de meting maken het mogelijjk om complete
batches in korte tijd te analyseren. Hierdoor kan er een statistisch inzicht verkregen worden in de kwaliteit van het proces
en de producten.
Een recente toepassing van de door LIGHTHOUSE gebruikte
analyse techniek, is het direct meten van aerobe groei van microorganismen. Bij de groei van aerobe microorganismen wordt
zuurstof geconsumeerd en koolstofdioxide geproduceerd. Met
behulp van inoculatietests is aangetoond dat het mogelijk is om
microbiële groei te detecteren door de toename van CO2 en de
afname van zuurstof te volgen over de tijd. Deze veelbelovende
resultaten laten zien dat het mogelijk is om de nu visuele media fill inspecties te vervangen door een
geautomatiseerde, en daardoor operator
onafhankelijke, meting.
OVER LIGHTHOUSE
LIGHTHOUSE Instruments is markt
leider op het gebied van deze niet-destructieve analyse techniek. Vanuit onze vestigingen in Charlottesville, Virgina en op
het Science Park in Amsterdam, ondersteunen we internationale klanten met
onder andere 100% container closure integrity (CCI) inspecties, in-process optimalisaties, CCI validatie studies, stabiliteits
studies en media fill inspecties. Neem
contact met ons op via www.lighthouse
instruments.com om meer te weten te
komen over onze Measurement Services.

Twee nieuwe leden
Raad van Toezicht
Diabetes Fonds
Per 1 september zijn Geert van der Horst
(1961) en Tini Hooymans (1951) benoemd tot lid van de Raad van Toezicht
van het Diabetes Fonds. Van der Horst is
verantwoordelijk voor de portefeuille patiëntenbelang en zal ook deel uitmaken
van de Audit Commissie van de Raad van
Toezicht. Hooymans is verantwoordelijk
voor de portefeuille wetenschap. Van der
Horst en Hooymans volgen Paul Vergeer
en Eduard Klasen op na afloop van hun
zittingstermijn van 8 jaar.
Geert van der Horst, die voor deze functie
is voorgedragen door de Diabetesvereniging Nederland: ” Het Diabetes Fonds
is in mijn ogen bij uitstek dé organisatie
die in staat is om de genezing van diabetes dichterbij te brengen. Graag draag
ik vanuit mijn persoonlijke belevingswereld bij aan een evenwichtige aansluiting
tussen patiëntperspectief en zorgvuldige
besteding van beschikbare gelden. Vanuit mijn professie draag ik graag bij aan
de organisatorische borging van een toekomstbestendige ontwikkeling van het
Diabetes Fonds.”
Tini Hooymans: “Het Diabetes Fonds
investeert in onderzoek naar de oorzaken
en het oplossen van diabetes. Daarmee
is het Diabetes Fonds van groot belang
voor mensen met diabetes. Vanuit mijn
wetenschappelijke achtergrond wil ik
graag een bijdrage hieraan leveren.”
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Alexion Pharmaceuticals

Fighting against rare diseases

Alexion Pharmaceuticals is een van origine

bindt aan het complementeiwit C5), is momenteel het enige
effectieve medicijn tegen PNH.’

Amerikaans farmaceutisch bedrijf gespecialiseerd in weesgeneesmiddelen voor zeldzame aandoeningen. Het bedrijf ontwikkelde
Soliris, momenteel Alexions enige verkochte
product. Over afzienbare tijd verwacht het
bedrijf een 2de weesgeneesmiddel aan het
portfolio toe te voegen. Jan Ruijters, vanuit
standplaats Brussel, General Manager van
de Benelux, vertelt.
‘Ons product Soliris is sinds 2007 goedgekeurd voor paroxismale nachtelijke hemoglobinurie (Paroxysmal Nocturnal
Hemoglobinuria, PNH) en sinds 2011 voor atypisch hemolytisch-uremisch syndroom (atypical Hemolytic Uremic
Syndrome, aHUS)’, legt Jan Ruijters uit die na een internationale carrière bij onder meer Organon, Allergan en KCI sinds
januari 2014 zowel de Nederlandse en Belgische teams
aanstuurt. ‘PNH is een slopende, uiterst zeldzame aandoening,
die in elk willekeurig land een zeer klein aantal patiënten treft.
Kenmerkend voor PNH is hemolyse, ofwel de afbraak van
rode bloedcellen. Door een DNA-afwijking worden bepaalde
eiwitten niet goed aangemaakt. Wanneer een cel deze eiwitten,
die de cel beschermen tegen complementactivering, niet heeft,
zal het lichaam ze herkennen als lichaamsvreemd en ze
vernietigen. Zonder dit beschermende schild van comple
mentinhibitoren worden rode PNH-bloedcellen vernietigd
(hemolyse). Patiënten met PNH lijden als gevolg van de
vernietiging van hun rode bloedcellen aan trombose en
orgaanbeschadiging, en lopen het risico vroegtijdig te over
lijden. Ongeveer een derde van de patiënten overlijdt binnen
5 jaar na de diagnose zonder behandeling. Soliris, met als
werkzaam bestanddeel Eculizumab (een antilichaam dat zich

Ruijters legt uit dat de salesteams binnen Alexion onder meer
bezig zijn om hematologen in academische centra (waar de
patiënten uiteindelijk terecht komen) te bezoeken. ‘Als Alexion
dragen we bij aan de awareness rond deze zeldzame ziekte,
zodat patiënten de juiste diagnose kunnen krijgen. Een aantal
universiteitsziekenhuizen zijn hoog gespecialiseerd op het terrein van PNH. Om de behandeling (die plaatsvindt middels
een infuus eens in de 2 weken) zo patiëntvriendelijk mogelijk
te maken, is momenteel in samenwerking met, en onder supervisie van het Universitair Medisch Centrum St. Radboud in
Nijmegen een thuisbehandeling opgezet.’

Soliris bij aHUS
Heeft het salesteam voor wat betreft de indicatie PNH met
name contact met hematologen, voor de 2de indicatie van
Soliris, atypisch hemolytisch-uremisch syndroom zijn nefrologen en pediaters de doelgroep. Het atypisch hemolytisch-uremisch syndroom (atypical Hemolytic Uremic
Syndrome, aHUS) is een syndroom waarbij hemolytische
anemie (zie ook PNH) eveneens een rol speelt. De patiënten
ziet men echter meestal pas op de Intensive Care in de gezondheidszorg wegens acuut nierfalen. ‘Bij aHUS muteren de
bloedeiwitten zodanig dat trombose ontstaat. Deze trombose
concentreert zich in de nieren waardoor de nierbloedvaatjes
gaan verstoppen. Soliris is goedgekeurd voor de behandeling
van patiënten met aHUS in meer dan 40 landen.’

weesgeneesmiddelen valt, is hypophosphatasia (HPP). ‘Bij
het extreem zeldzame ziektebeeld HPP treedt door enzymtekort in het lichaam gebrekkige botvorming op. Dit kan bij
baby’s bijvoorbeeld leiden tot grote ademhalingsproblemen
waarna zonder behandeling overlijden binnen een jaar kan
plaatsvinden. Door Asfotase alfa, dat reeds door FDA en EMA
is aangemerkt als een belangrijk product, wordt het tekort aan
enzym gecompenseerd.’
‘De risico’s en kosten die gepaard gaan met de ontwikkeling
van een nieuw weesgeneesmiddel kunnen al snel oplopen’,
besluit Jan Ruijters. ‘In het geval van Soliris, bijvoorbeeld,
heeft Alexion ongeveer 1 miljard dollar geïnvesteerd, waarvan
800 miljoen aan ontwikkelkosten en 200 miljoen aan bijkomende kosten tot aan de marktintroductie. Desalniettemin
heeft Alexion gekozen voor deze specialisatie en blijft zich
ook in de toekomst richten op en investeren in de R&D van
extreem zeldzame ziektebeelden. Deze unieke benadering
heeft inmiddels geleid tot een grote algemene waardering voor
de koers die Alexion vaart, zowel bij overheid, patiënten als
artsen.’
Voor meer informatie:
Mitali Rajan: rajanm@alxn.com

Alexion is een beursgenoteerde onderneming (NASDAQ) met het hoofdkantoor in

Naast deze goedgekeurde indicaties verricht Alexion, aldus
Jan Ruijters, ook ontwikkelingsactiviteiten bij andere com
plement-gemedieerde aandoeningen waarvoor eculizumab
misschien zou kunnen helpen.

Cheshire, Connecticut (VS). Alexion heeft

Nieuw per 2015: Asfotase alfa

Voor de Benelux organisatie werken momen-

Belangrijk nieuws is dat Alexion verwacht ergens volgend jaar
goedkeuring te krijgen van FDA en EMA voor Asfotase alfa.
De indicatie van Asfotase alfa, dat evenals Soliris onder de

teel ongeveer 25 mensen.

wereldwijd ongeveer 2.000 medewerkers in
dienst en is actief in meer dan 50 landen.
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Medical Delta: drie hotspots in een Europese topregio
Medical Delta is het Life Sciences, Health
en Technology cluster in het westen van
Nederland. In de regio Rotterdam-DelftLeiden

ontwikkelen

topuniversiteiten

en

academische medische centra samen met
bedrijven en overheden een dynamische
omgeving voor innovatieve spin-offs en internationale bedrijven.
In de Medical Delta regio bevinden zich drie goed ontwikkelde science parks met meer dan 300 bedrijven en leidende
onderzoeksinstituten en universiteiten in het brede domein van
Life Sciences en Health.
Aan bedrijven die geïnteresseerd zijn in vestiging in de Medical Delta regio wordt een competitief voordeel en goede
landingsplek voor het betreden van de Europese markt aangeboden, door:
- de strategische ligging in Europa;
- toegang tot hoogwaardige kennis;
- toegang tot goed opgeleid personeel (talent);
- excellente onderzoeksfaciliteiten en bedrijfshuisvesting.
Naast ruim tweehonderd MKB-bedrijven hebben ook multinationals zoals WelchAllyn, Avery Dennison, Siemens
Healthcare, 3M, Gilson, Bruker, Toshiba Medical Systems,
Atos Medical, Dräger, Mentor, Johnson & Johnson, Envivo en
Bioclinica zich inmiddels in deze regio gevestigd. Daarnaast
zijn er in de incubators van Leiden, Delft en Rotterdam reeds
tientallen Life Sciences start ups, waarvan een toenemend
aantal ook internationaal actief is. Naar schatting zet het totale
cluster jaarlijks zo’n 10 miljard Euro om.
Bio- en life science organisaties die ruimte voor uitbreidingsof start-up mogelijkheden zoeken, zijn in de Medical Delta
dan ook aan het juiste adres. De regio staat niet alleen internationaal in hoog aanzien vanwege haar wetenschaps- en
innovatiekracht, ook nationaal biedt het bedrijven en kennisinstellingen alle mogelijkheden om snel te groeien. Het
innovatiesysteem van Medical Delta bestaat uit drie hotspots
met elk een eigen karakter.

Hotspot 1: Leiden
Leiden Bio Science Park heeft als meest volwassen science
park in Nederland aan bekendheid niets te klagen. Stil zitten
doen ze in Leiden echter niet! Zo ging onlangs bijvoorbeeld
de eerste paal van de Biotech Training Facility de grond in.
Wereldwijd bestaan er slechts vijf tot tien vergelijkbare faciliteiten voor de (bio-)farmaceutische industrie. Daarmee is de
Biotech Training Facility niet alleen voor Leiden Bio Science Park en de stad Leiden, maar voor de hele Bio- en Life
Science sector in geheel Nederland een belangrijke aanwinst.
Burgemeester Henri Lenferink: “Met deze faciliteit op het Bio
Science Park laten we niet alleen zien dat Leiden voorop loopt
als innovatiestad, maar ook dat we regionaal samen optrekken
in het opleiden en vasthouden van kenniswerkers. Zo maken
we de Leidse regio nog aantrekkelijker voor bedrijven, werknemers en studenten.”
In de Biotech Training Facility worden werknemers en studenten getraind in het werken met state-of-the-art apparatuur
onder GMP-condities. GMP (Good Manufacturing Practice)
is het strenge regime waaronder productie van geneesmiddelen plaatsvindt om te voldoen aan alle veiligheids- en kwaliteitseisen.
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De Biotech Training Facility telt drie verdiepingen en heeft
een totale vloeroppervlakte van circa 2.000 m2. Op de begane
grond zijn kantoren, studielokalen en laboratoria gesitueerd.
De eerste verdieping is ingericht met cleanrooms (klasse B, C
en D) voor de verschillende ‘standard unit operations’. Op de
tweede verdieping bevindt zich de installatietechnische ruimte, die tevens ruimte biedt voor instructiedoeleinden.
De faciliteit gaat naar verwachting eind september 2015 open.
Meer informatie: Nettie Buitelaar, Leiden Bio Science Park
foundation, nettie.buitelaar@leidenbiosciencepark.nl
twitter: @Leidenbsp @BioTrainingFac

Hotspot 2: Delft

Artist impression Holland PTC

Wie Delft zegt, zegt TU Delft. Stad en universiteit zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. De stad Delft is het beste
te typeren als technologieleverancier van Nederland, en het
kloppend hart van de economische motor van de zuidelijke
randstad. Zo werken in Delft ingenieurs en medici onder de
vlag van Medical Delta aan het verleggen van de grenzen binnen de gezondheidszorg.

Artist impression BioTech Training Facility

Financiële investeringen in de
Medical Delta regio
Eén van de drijvende krachten achter de ontwikkeling
van het Medical Delta cluster is InnovationQuarter,
de Zuid-Hollandse regionale ontwikkelmaatschappij
die begin dit jaar een samenwerkingsverklaring ondertekende met Medical Delta.
Onder het motto ‘put your money where your mouth
is’ investeert InnovationQuarter in innovatieve bedrijven die actief zijn in Life Sciences en Health, een van
de speerpuntdomeinen van deze Zuid-Hollandse ontwikkelmaatschappij. Niet verrassend werden de twee eerste
investeringen gedaan in de Leidse innovatieve bedrijven
BabyBloom en Pluriomics.
“Babybloom Healthcare en Pluriomics zijn precies het
soort bedrijven dat wij voor ogen hadden bij de oprichting van ons investeringsfonds. Innovatief, maatschappelijk relevant en diepgeworteld in onze provincie” aldus
Francis Griep-Quint, Hoofd Participatie en Financiering
bij InnovationQuarter. “Met deze investeringen maken
we de nationale en internationale uitrol van prachtige
Zuid-Hollandse innovaties op het gebied van neonatologie en organs-on-a-chip mogelijk.”
Lees meer over deze investeringen op de website van
innovationquarter: www.innovationquarter.nl

Een goed voorbeeld zijn de vergevorderde plannen om het
Holland Particle Therapy Center (HollandPTC) te realiseren in
science park Technopolis nabij de TU Delft. Met HollandPTC
maken Erasmus MC, LUMC en TU Delft gezamenlijk protonentherapie in Nederland beschikbaar, een nieuwe vorm van
radiotherapie met belangrijke voordelen voor de behandeling
van bepaalde soorten kanker.
Naast het behandelen van kankerpatiënten doet HollandPTC
ook onderzoek naar het verbeteren van deze relatief nieuwe
technologie. Hiervoor zijn inmiddels diverse topwetenschappers naar Delft, Leiden en Rotterdam aangetrokken. Ook Varian Medical Systems – leverancier van de stralingsapparatuur
– maakt deel uit van het onderzoeksprogramma om protonentherapie beter en goedkoper te maken.
Meer info over HollandPTC:
www.hollandptc.nl | twitter: @HollandPTC

Henri Lenferink (midden) feliciteert Jeroen van den Hout en
Heleen Willemsen met de succesvolle investeringsronde voor
hun bedrijf BabyBloom

Hotspot 3: Rotterdam

steunt bedrijvigheid en kennisoverdracht door wetenschappers uit de verschillende vakgebieden (alfa, gamma en bèta),
ondernemende studenten, ervaren ondernemers, investeerders
en het bedrijfsleven fysiek samen te laten komen op de Startup
Campus. Ook het recent opgezette valorisatiecentrum van de
Erasmus Universiteit vestigt zich in de toren. Op de eerste 7
verdiepingen van de toren geeft Zadkine laboratoriumonderwijs.

Als opkomende hotspot voor gezondheidszorg en medische
industrie heeft Rotterdam veel te bieden aan ondernemingen
in de sector. De zorgsector is belangrijk voor Rotterdam, want
zorgt in onder andere de 10 ziekenhuizen en 13 zorginstel
lingen voor 60.000 banen in de stad (19% van alle werk
gelegenheid!). Op de cross-overs tussen sterke Rotterdamse
sectoren zoals virologie en pharma en Medische Technologie,
‘food’ en toegepaste chemie vindt veel innovatie plaats.
Bovendien heeft Rotterdam met het Erasmus MC – nr. 3 in de
wereld volgens Times Higher Education – een ware troef in
handen.

Meer informatie:
Julia Oomens-Meer, Rotterdam Partners, j.oomens-meer@
rotterdampartners.nl | twitter: @RdamPartners

Wat betreft medische bedrijvigheid is er nóg een belangrijke
locatie in Rotterdam: de Rotterdam Science Tower. De Rotterdam Science Tower maakt onderdeel uit van een drietal
iconische torens op het Marconiplein in Rotterdam West. Het
is een plek waar kennis wordt omgezet in nieuwe innovaties.
Het Erasmus MC en de Erasmus Universiteit zijn hier met hun
incubators te vinden. Daarnaast vinden meerdere innovatieve
bedrijven zoals Bird Engineering, SkylineDX en Dutch Domotics en spin-offs van de Erasmus MC zoals ViroClinics, er
onderdak.

Wilt u weten wat vestiging in de Medical Delta voor
uw organisatie kan betekenen? Neem contact op!
Martijn Schol, InnovationQuarter
martijn.schol@innovationquarter.nl
www.innovationquarter.nl | 088-4747255
@InnoQuarter

De toren biedt jonge medische bedrijven ook de mogelijkheid
voor korte perioden een lab en kantoorruimte te huren via het
LabHotel. Bijkomend voordeel is de aanwezigheid van het
Erasmus Centre for Entrepreneurship (ECE). Het ECE onderRotterdam Science Tower

InteRNA Technologies B.V., te Utrecht, is een biotech onderneming
dat baanbrekende therapieën ontwikkeld op basis van de unieke
werking van microRNAs. Het bedrijf heeft een zeer vroege start
gemaakt, gebruikmakend van wetenschap ontdekt op het Hubrecht
Instituut in Utrecht, en is een pionier in het ontwikkelen van deze
nieuwe klasse geneesmiddelen die de potentie heeft om langer
blijvende voordelen naar de patiënt te brengen.
Het microRNA platform van InteRNA is succesvol gebleken in het
ontdekken van meerdere kandidaat geneesmiddelen met groot
potentieel bij de bestrijding van kanker en andere ziektes. Het
bedrijf heeft een unieke intellectuele eigendom positie gebaseerd
op meerdere patentaanvragen waarin microRNA producten en
gebruik hiervan beschermd worden.
De belangrijkste focus ligt momenteel op het ontwikkelen van
een gerichte therapie voor melanoom, de meeste dodelijke vorm
van huidkanker. De huidige therapieën richten zich op enkel één
melanoom-geassocieerd kankergen, met als gevolg dat patiënten
snel resistentie ontwikkelen. InteRNA’s belangrijkste microRNA
product in ontwikkeling, en waarop inmiddels patentrechten
zijn verleend in de Verenigde Staten en Australië, is een gerichte
therapie die meerdere genen reguleert en ziektewegen die een rol
spelen in deze resistentie tegelijkertijd aanpakt. Dit kan voor de
patiënt leiden tot een potentiële doorbraak in de effectiviteit van de
behandeling.
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Symposium Luchtkwaliteit en longaandoeningen: beter voorkomen dan genezen

Europese normen een compromis die gezondheid
niet beschermen

Luchtvervuiling zorgt wereldwijd voor 1 op de 8 doden. Daarmee is luchtvervuiling een serieuze
bedreiging voor de volksgezondheid geworden. Nederland, dat een hoge bevolkingsdichtheid kent
en veel economische activiteit, behoort in Europa tot de landen met de slechtste luchtkwaliteit.
Alle reden om luchtkwaliteit hoog op de agenda te zetten en maatregelen te nemen. De stichting
Schone Lucht voor Iedereen, die in 2012 is opgericht, zet zich in voor schone lucht in Nederland.
Zij wil dat politiek en overheid veel meer aandacht besteden aan luchtkwaliteit. Bovendien wil de
stichting vervuilers aansporen luchtvervuiling zoveel mogelijk tegen te gaan. Ten slotte probeert de
stichting innovatie te bevorderen door MKB bedrijven met oplossingen te laten komen om de huidige
luchtvervuiling weg te nemen. De stichting werkt als een platform. Zij wil niet de beschuldigende
vinger naar partijen wijzen, maar probeert alle betrokken partijen om de tafel te krijgen en gezamenlijk naar oplossingen te zoeken.
Op 1 oktober organiseerde de stichting een symposium in het
Amsterdams Medisch Centrum (AMC). Ruim 100 wetenschappers, artsen, specialisten, beleidsmakers, belangengroepen en burgers kwamen bijeen om onder leiding van Tom van
’t Hek te praten over de relatie tussen luchtvervuiling en longaandoeningen. Het symposium werd georganiseerd in
samenwerking met Chiesi, tevens vier jaar gelden initiatief
nemer van de stichting.
Gastvrouw van de dag was prof. dr. Elisabeth Bel, hoogleraar
longziekten van het AMC en tevens voorzitter van de European Respiratory Society (ERS). Zei leidde het symposium in
door aan te geven dat het behandelen van longaandoeningen
te weinig uithaalt als er niet tegelijkertijd fors wordt ingezet
op het voorkomen van luchtvervuiling. Luchtvervuiling is
immers verantwoordelijk is voor tal van long- maar ook
andere aandoeningen.
Prof. dr. Bert Brunekreef bevestigde deze uitspraak. Sterker
nog, zelfs als we aan de Europese normen zouden voldoen
beschermen ze ons nog onvoldoende. De Wereld Gezondheidsorganisatie (WHO) hanteert een veel striktere norm die
2,5 keer zo streng is als de Europese. Volgens de WHO betekent een overschrijding van haar eigen norm een gevaar voor
de volksgezondheid. Zelf in de VS geldt een norm die ruim

tweemaal zo streng is als de Europese. Brunnekreef concludeert dan ook dat Europese fijn stof normen een compromis
zijn en dat ze voor de gezondheid tekort schieten. Niet alleen
veroorzaakt luchtvervuiling longaandoeningen, maar ook
heeft het invloed op de ontwikkeling van hersenen, waaronder
het IQ,, en de ongeboren vrucht. Daarnaast kunnen cardiovasculaire stoornissen optreden (waaronder een hartinfarct), heeft
het invloed op het zenuwstelsel en versnelt het de veroudering.
Dr. Renée Snippenburg, longarts en verbonden aan het Diakonessenhuis Utrecht, ziet in de praktijk welke gevolgen luchtvervuiling heeft. Naast het ontstaan van verschillende (long)

aandoeningen veroorzaakt luchtvervuiling ook een afname
van de kwaliteit van leven. Door het inademen van vervuilde
lucht ontstaat er een ontstekingsreactie van de slijmvliezen en
via de longblaasjes wordt ultrafijn stof meteen in de bloedbaan
opgenomen. Via de bloedbaan ontstaat er een aanzet voor verdere ontsteking in andere delen van het lichaam. Met name
kinderen, ouderen en mensen die al een andere ziekte hebben
vormen een risicogroep. Bovendien geldt hoe kleiner de
deeltjes die ingeademd worden hoe gevaarlijker. Snippenburg
roept op tot maatregelen om de blootstelling te verminderen
en de bewustwording en de educatie ook onder zorgverleners
te intensiveren. Soms zit er voor haar niets anders op dan
patiënten te adviseren naar een andere regio te verhuizen waar
minder luchtvervuiling is.
Longfysioloog dr. ir. Frans de Jongh verbonden aan het AMC
en het Medisch Spectrum Twente laat zien dat ingeademde
kleine vervuilde deeltjes niet alleen dieper in de longen komen
-in plaats van dan ze neerslaan in het mond- en keelgebiedmaar dat kleine deeltjes gezamenlijk een veel groter oppervlak
hebben dan grotere deeltjes en daarmee meer schade kunnen
veroorzaken. Met de komst van de nano-technologie is ook te
verwachten dat het aantal ultrafijne stofdeeltjes dat in de atmosfeer komt toeneemt en ingeademd zal worden. Onderzocht
moet worden welk effect dit heeft en voorzorgsmaatregelen
moeten getroffen worden.
Tijdens een afsluitende paneldiscussie debatteerden dr.
Guusje ter Horst, voorzitter van de Long Alliantie Nederland,
Wilna Wind, directeur van de Nederlandse Patiënten en
Consumenten Federatie, prof. dr. Maarten Krol van de Wageningen Universiteit, dr. Arthur van Iersel van het Ministerie
van VWS en Karin Blaauw van stichting Natuur & Milieu hoe
we in Nederland schone lucht kunnen realiseren. Naast het feit
dat de vervuilers moeten voorkomen dat vervuiling ontstaat
heeft ook de overheid een belangrijke rol om haar burgers te
beschermen. De Grondwet ziet daar in principe op toe.
Hoogste tijd om de overheid daar eens nadrukkelijk op aan te
spreken en schone lucht veel hoger op de politieke agenda te
zeten in het belang van de volksgezondheid en onze samen
leving. Vanuit haar rol als voorzitter van de ERS gaf prof. dr.
Elisabeth Bel bij de afsluiting van het symposium aan in Europa in ieder geval veel meer aandacht te willen vragen voor
schone lucht. Normen voldoen immers niet zo geven wetenschappers aan en de gevolgen van zo’n beleid zijn te groot.
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Kosten, fouten en gezondheidsrisico’s efficiënt minimaliseren
Het gebeurt dagelijks in vele laboratoria: qPCR-gegevens kunnen niet gereproduceerd worden, sequentiële banden blijken artefacten te zijn, de enzymassay in de 96-wellsplaat moet vanwege een pipetteerfout herhaald worden. Dat zorgt op
den duur voor aanzienlijke kosten. De meeste van deze dure gebeurtenissen kunnen echter voorkomen worden als het
pipetteren als een compleet proces met meerdere componenten wordt gezien. De GPP (Good Pipetting Practice) vormt
een systematische benadering voor optimalisatie van de nauwkeurigheid en reproduceerbaarheid van het pipetteren.

Dr. Maria Zweig

Tot 30% van de pipetten werkt buiten
het tolerantiebereik

De toepassing is beslissend voor de
combinatie van pipet en tip

Aan iedere meting ligt altijd een foutkans ten grondslag. Niemand kan ooit exact de werkelijke waarde van een grootheid
meten. Het aantal fouten is afhankelijk van de nauwkeurigheid
van de meetapparatuur, van een juiste kalibratie en van een
correct gebruik van het instrument.

Het hangt van de betreffende toepassing af welke pipet gekozen moet worden om zo nauwkeurig mogelijke resultaten en
een zo hoog mogelijke productiviteit te behalen.
De eigenschappen van de betreffende vloeistof kunnen de pipetteerprestaties en het pipetteerresultaat sterk beïnvloeden.
De meeste waterige monsters kunnen bij kamertemperatuur
en gemiddelde luchtdruk het nauwkeurigst met pipetten met
luchtverplaatsing worden gepipetteerd. Problematische vloeistoffen (hoge viscositeit, grote dichtheid, vluchtig, heet/koud)
kunnen daarentegen nauwkeuriger met pipetten met positieve
vloeistofverplaatsing worden gepipetteerd.

Het belangrijkste doseerinstrument in vrijwel ieder laboratorium is de pipet. Helaas wordt aan dit instrument vaak veel te
weinig aandacht geschonken. Als de pipetten niet vakkundig
bediend en onderhouden worden, ontstaan in de loop der tijd
veel niet te voorziene kosten. Onderzoeken tonen aan dat meer
dan 30% van alle gebruikte pipetten niet binnen de verwachte toleranties werkt. Dit leidt tot enorme afwijkingen van de
meetgegevens.
Inconsistent of zelfs verkeerd pipetteren vormt een wezenlijke
risicofactor die tot onnauwkeurige gegevens en niet-reproduceerbare resultaten kan leiden. Bovendien is het ook een niet
te onderschatten kostenfactor. Zo zijn voor één enkele ELISA-assay meer dan 1000 pipetteerprocessen nodig. Waarbij
iedere microliter reagens gemiddeld 1 dollar kost. Als de pipet
in plaats van 1 μl 1,2 μl afgeeft, kost een eenvoudig experiment 20% meer dan oorspronkelijk aangenomen. Regelmatige
pipettesten en vakkundig onderhoud zijn absoluut noodzakelijk om te garanderen dat de pipetten binnen de gespecificeerde toleranties werken.

Pipetteren is een compleet proces
Pipetteren is veel meer dan het overbrengen van kleine vloeistofhoeveelheden van A naar B. Het is een compleet proces
dat niet te veel gesimplificeerd mag worden. Het is een geslaagd samenspel tussen het instrument, correct gekozen accessoires en de juiste techniek.
Een grondige evaluatie van het werkproces en een gefundeerde selectie van Liquid-Handling-instrumenten zijn net zo belangrijk als een ervaren en geschoolde gebruiker. Een zorgvuldig onderhoud van de instrumenten zorgt ervoor dat deze door
de jaren heen ook betrouwbaar blijven werken.
De pipet is weliswaar een universeel instrument, maar er mag
niet vergeten worden dat iedere toepassing en ieder monster
specifieke eigenschappen heeft waar rekening mee gehouden
moet worden. Bij moleculair-genetische werkzaamheden mogen bijvoorbeeld alleen gecertificeerde pipettips worden gebruikt die op absolute reinheid gecontroleerd zijn. In sommige
tips van polypropyleen zijn weekmakers ontdekt. Deze kunnen interfereren met sommige enzymreacties. Ook kunnen zij
mogelijk vals-positieve spectrometerwaarden bij 260/280 nm
veroorzaken.
Het is voor de gegevensbetrouwbaarheid doorslaggevend dat
bij de productie en kwaliteitscontrole strikte normen worden
toegepast. Er moet voortdurend gecontroleerd worden op potentiële biologische contaminaties. Evenals getest op sporen
van DNA, DNase, pyrogenen en ATP. Zo worden bijvoorbeeld
de Rainin BioClean-tips van Mettler-Toledo met een certificaat geleverd dat de absolute zuiverheid en reinheid garandeert.

Voor optimale productiviteit van de werkprocessen komt het
aan op de keuze van het correcte instrument. Het toenemend
gebruik van 96-wellsplaten, de stijgende complexiteit van de
moderne pipetteertaken en strenge eisen in de gereguleerde
sector zijn redenen dat de handmatige pipetten langzamerhand
worden vervangen door elektronische modellen. Terwijl handmatige pipetten voordelig, robuust en eenvoudig te bedienen
zijn, hangen hun prestaties af van de pipetteervaardigheid van
de gebruiker. Bovendien kunnen de resultaten in vergelijking
met elektronische pipetten minder goed gereproduceerd worden. De hoge resolutie stappenmotoren van de elektronische
pipetten sluit iedere bedienersafhankelijke onregelmatigheid
uit. Dit garandeerd een meetbaar hogere nauwkeurigheden reproduceerbaarheid.

Veilige naleving van de regulerende
voorschriften
Laboratoria worden aan strenge regulerende voorschriften
onderworpen. Zij moeten veel aspecten regelmatig controleren. Bijvoorbeeld het naleven van service-intervallen. In de
nieuwste generatie pipetten is een RFID-chip ingebouwd.
RFID staat voor radiofrequentie-identificatie. Deze technologie maakt het automatisch identificeren van de pipetten mogelijk. Verder wordt het registeren van gegevens aanzienlijk
makkelijker (serienummer, productiedatum, datum van de
volgende kalibratie). In de gereguleerde sectoren vindt ieder
werkproces volgens een vooraf gedefinieerde standaardprocedure (SOP) plaats. Hoe kan echter worden gegarandeerd dat
medewerkers exact volgens het voorgeschreven protocol werken en hier niet van afwijken?
De nieuwe elektronische pipetten van Mettler-Toledo beschikken over uitgebreide beheer- en veiligheidsfuncties die gereguleerde laboratoria ondersteunen bij het naleven van de voorschriften en pipetbeheer. De met een wachtwoord beschermde
Admin-modus definieert pipetinstellingen, protocollen en onderhoudsintervallen en garandeert zo de GLP-/GMP-conformiteit. Ook GLP-gegevens, zoals cycli en statusgegevens of
onderhoudsrecords, zijn beveiligd tegen manipulatie.

Ergonomische pipetteeroplossingen
voor duurzaam succes
Men moet zich ervan bewust zijn dat pipetteerresultaten sterk
afhankelijk zijn van de techniek. In het bijzonder bij het werken met kleine volumes. Iedere verandering bij het uitvoeren van herhaalde pipetteercycli kan merkbaar worden in de
nauwkeurigheid en precisie. Vermoeidheid en pijn kunnen
ervoor zorgen dat een gebruiker het pipetteerritme varieert.
De ergonomie bij het pipetteren beïnvloedt dus niet alleen

de gezondheid, maar ook de nauwkeurigheid en precisie en
daarmee de reproduceerbaarheid van de experimenten. Ergonomisch geperfectioneerde pipetten onderscheiden zich
doordat ze licht en goed uitgebalanceerd zijn. Ze zijn intuïtief
en kunnen met een minimum aan lichamelijke inspanning bediend worden. Dankzij de goede ergonomie is een minimale
lichamelijke inspanning van de gebruiker, zelfs bij urenlang
ononderbroken pipetteren gewaarborgd.
Het is belangrijk met pipetten te werken die van licht en hoogwaardig materiaal zijn gemaakt. De pipetteerkrachten moeten
tot een minimum zijn beperkt. Evenals de lichamelijke inspanning bij het opzetten en afwerpen van tips. De meeste pipetten werken met twee veren: de eerste dient voor het aspireren
en dispenseren van de vloeistof, de tweede voor het uitblazen
van de pipet-tip. De tweede veer heeft een aanzienlijk hogere
weerstand. Dit is om ervoor te zorgen dat de gebruiker het
eerste stoppunt tussen dispenseren en het uitblazen goed kan
voelen en vasthouden.
Een vermindering van deze veerkracht zou tot een, voor de
bediener, slechter waarneembare eerste stop, en tot een aanzienlijk lagere precisie en nauwkeurigheid bij het pipetteren
leiden. Mettler-Toledo biedt een innovatieve oplossing met
de Magnetic-Assist-technologie (magneetondersteuning), die
een aanzienlijke reducering van de veerkrachten voor het aspireren/dispenseren en het uitblazen van de tip mogelijk maakt,
zonder de nauwkeurigheid te verminderen.
Bij het pipetteren is het opzetten en afwerpen van tips lichamelijk zeer intensief. Hierbij kunnen de krachten oplopen tot
meerdere kilo’s. Het LTS (LiteTouch)-tipafwerpsysteem van
Mettler-Toledo met het cilindrische ontwerp voor schacht en
pipet-tip (in plaats van het gewone conische ontwerp) verkleint het contactoppervlak tussen schacht en pipet aanzienlijk
en garandeert een goede afdichting. Vergelijkende onderzoeken tussen het gewone ontwerp en het LTS-ontwerp hebben
aangetoond dat voor het opzetten en afwerpen van LTS-tips
slechts 1 kg nodig is, terwijl bij conventionele tips meerdere
kilo’s nodig zijn.
Iedere nieuw geproduceerde pipet wordt door de fabrikant
vóór de levering gekalibreerd en voldoet daarmee aan zijn
eisen met betrekking tot volume, juistheid en precisie. De kalibratie wordt met de fabrikanttips uitgevoerd, want pipet en
tip vormen een eenheid en alleen de optimale pasvorm van de
tip garandeert de best mogelijke precisie en nauwkeurigheid.
Voor een maximale betrouwbaarheid van de meetgegevens is
het raadzaam, fabrikanttips te gebruiken en pipetten direct bij
een betrouwbaar, geaccrediteerd kalibratielaboratorium te laten kalibreren.

Verbeter de kwaliteit van uw gegevens met de Good
Pipetting Practice, de alomvattende en systematische benadering van METTLER TOLEDO.
www.mt.com/gpp
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Eurocept groep breidt haar medische thuiszorg activiteiten uit
met de acquisities van Medizorg en Health Care Insights

Steeds weer exclusieve vakanties in appartementen met
een ongeëvenaarde prijs-kwaliteitsverhouding. Met deze
ambitie werd Hapimag in 1963 opgericht.

Met de recent afgeronde overnames van Medizorg (dienstenorganisatie o.h.v. ziekenhuisverplaatste zorg; o.a.
complexe geneesmiddelen ,medische voedingen, wondzorg, lichttherapie voor psoarias patienten, diabeteszorg)
en Health Care Insights ( statistisch buro gespecialiseerd
in medische uitkomsten en inzichten) is de Eurocept groep
uitgegroeid tot een vooraanstaande partij op het gebied
van ziekenhuisverplaatste zorg.
Eurocept investeert in een duurzame en goede relatie op het
gebied van ziekenhuisverplaatste zorg met de ziekenhuizen,
verzekeraars en “last but not least”de patienten waarbij er
daadwerkelijk tastbare waarde wordt toegevoegd voor de
klant.
Van Woensel ( ceo/oprichter ) van de Eurocept groep legt uit:”
Daadwerkelijk waarde toevoegen is het motto binnen de Eurocept groep waarbij we voor de klant waarde toevoegen want
“meten is weten”; naast het ter beschikking stellen van een
perfecte dienstenorganisatie vwb groothandels en medische
thuiszorgactiviteiten in de BeNeLux leveren we ook een
E-health platform waarbij de medisch specialist met een paar
simpele handelingen zijn medicatie, medische voeding of andere hulpmiddelen digitaal kan voorschrijven inclusief eventuele benodigde medische technologie als bijvoorbeeld een
draagbare uitwendige infuuspomp en een uitvoeringsverzoek
medisch handelen via een verpleegkundige. Dit proces waar
Eurocept en Medizorg beiden reeds meer dan 10 jaar ervaring
in hebben wordt tot in perfectie geregeld en gecoordineerd
voor medisch specialist en patient. Eurocept behaalt uit een
recent gehouden onderzoek onder medisch specialisten en
patienten een dikke acht voor deze dienstverlening.
Ziekenhuizen en zorgverzekeraars zoeken echter meer in deze
huidige tijden waarbij de budgetten onder druk staan en we op
zoek zijn naar structurele en duurzame oplossingen. Alleen
maar de focus leggen op het aanbieden van de dienstenorganisatie is wel een optimale maar zeker niet de enige uitkomst .
Nederland moet zichzelf op de kaart zetten als pionier o.h.v.
zorgvernieuwing en hier moeten we met elkaar in willen
investeren en vervolgens behouden voor de Nederlandse
markt. Eurocept doet dit met vernieuwende zorgtrajecten en

producten waar ziekenhuizen van kunnen profiteren. Voorbeelden hiervan zijn strategische samenwerking voor wat
betreft het doorontwikkelen en implementeren van een temperatuur en therapietrouw chip die medicatieverspilling kan
reduceren en therapietrouw feitelijk kan registreren.
Verder kan Eurocept medische uitkomsten en inzichten geven
in effectiviteit van ingezette therapie waarbij er evenwichtige
kosten/baten analyses gemaakt kunnen worden door de voorschrijvers, betalers en leveranciers van de zorg. Prestatie cq
uitkomsten parameters kunnen hierbij door onze partner
ziekenhuizen pro-actief gepresenteerd worden”.

Over Eurocept:
Eurocept pharmaceuticals verzorgt de ontwikkeling, registratie, productie, marketing en verkoop van geneesmiddelen
onder meer in de volgende therapeutische gebieden : anesthesie, psychiatrie, urologie, pediatrie en immunologie. Eurocept
Homecare leveret medische thuiszorg gericht op medisch
specialistische zorg en bijbehorende ambulante mkedische
technologie voor het toedienen van medicatie en medische
voeding in de thuissituatie.

Founded in 2004 by Dr. Jos Raats, ModiQuest is one of the leading
custom antibody generation and development providers.
development and optimization (ModiTuneTM), such as affinity maturation, humanization and production (ModiXpressTM)
in transient and stable mammalian cell systems. All services
are offered on a fee-for-service basis.
To date, ModiQuest has successfully completed over 250
antibody generation and development projects for clients in
Europe, the US, Asia and Russia. Typically, we run over 25
different client projects per year with a maximum of 10
projects at any given time.

For over 10 years ModiQuest Research specializes in the
generation of monoclonal antibodies against difficult target
antigens for R&D, diagnostic and therapeutic applications.
Using our proprietary ModiFuseTM (electrofusion hyridoma), ModiSelectTM (B-cell selection) and ModiPhageTM
(phage display) technologies, we can generate monoclonal
antibodies from various backgrounds such as mouse, rat,
rabbit, chicken, llama and human against virtually any target.
Besides lead antibody generation, we also provide antibody
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Hapimag
zo werkt het

The ModiQuest team consists of highly skilled and experienced
scientists and professionals, fully dedicated and focused on
the successful execution and completion of client projects. In
addition, the team is constantly working on optimizing and
expanding our technology platform to ensure a unique and
high-quality services and product offering.

Het bedrijfsmodel van Hapimag is gebaseerd op een een
voudig idee: gezamenlijk in vakanties investeren om er indivi
dueel van te kunnen genieten. Met een eenmalige betaling en
abonnementsbijdragen verzekeren de leden zich van toegang
tot de exclusieve Hapimag vakantiewereld.
Daarbij geldt: hoe uitgebreider uw lidmaatschap, des te meer
mogelijkheden u heeft. Om te beginnen kunt u kiezen uit een
proef-lidmaatschp of een lidmaatschap voor langere termijn.
Bent u al lid, dan kunt u met extra producten uw lidmaatschap
naar wens uitbreiden.
Afhankelijk van het aantal abonnementproducten krijgt u
maandelijks of jaarlijks een bepaald aantal woonpunten, die
u kunt gebruiken voor vakanties in appartementen in de circa
60 resorts en residenties van Hapimag. Het aantal benodigde
punten per vakantie hangt daarbij af van het resort, de grootte
van het appartement, het seizoen en de duur van het verblijf.
Er zijn geen beperkingen: u bepaalt zelf wanneer, waar, hoe
lang en hoe vaak u op vakantie gaat. Jaar na jaar, verblijf na
verblijf.

Uw abonnement voor de perfecte vakantie!
Kijkt u er elk jaar weer opnieuw naar uit vakantie op de meest
aantrekkelijke bestemmingen van Europa te kunnen vieren?
Dan is een Hapimag lidmaatschap precies wat voor u. Hapimag
7Plus is uw persoonlijke sleutel tot de Hapigmag vakantie
wereld en daarmee uw abonnement voor de perfecte vakantie.
Met dit lidmaatschap heeft u onbeperkt toegang tot de veelzijdige Hapimag vakantiewereld met al haar voordelen.
Hapimag 7Plus is beschikbaar in de varianten Small, Medium
en Large met 120, 240 respectievelijk 360 woonpunten per
jaar. Hoe u deze punten gebruikt, is helemaal aan u: U beslist
of u vaak maar kort of toch liever wat langer, maar dan niet zo
heel vaak met Hapimag op vakantie wilt.
En wanneer het aantal punten van uw lidmaatschap op een
bepaald moment onvoldoende is, dan kunt u aanvullende
puntenproducten kopen.
De looptijd van Hapimag 7Plus is zeven jaar. Na afloop van
deze periode beslist u zelf, of u nog langer van de Hapimag
vakantiewereld wilt genieten.
Het Hapimag 7Plus-lidmaatschap heeft u in de kleinste variant
al voor een eenmalig bedrag van CHF 9900,- (ca. EUR 8115,-)
En nu tijdelijk met onze introductieactie tot 30 december 2014
voor slechts CHF 6900 (ca. EUR 5700,-).
Tevens heeft u de mogelijkheid gebruik te kunnen maken van
een proefabonnement voor slechts CHF 2160 (ca. EUR 1700),
waarmee u maximaal 5 jaar de mogelijkheid heeft Hapimag
uit te kunnen proberen.
Ter plaatse betaalt u dan alleen nog maar een bedrag per dag
voor stroom, schoonmaak, veiligheid en service.

Neem contact met ons op!
Het abonnement voor de perfecte vakantie klinkt spannend,
maar tijdens een persoonlijk, vrijblijvend gesprek met onze
adviseur kunt u altijd meer informatie krijgen over Hapimag.
Bel 0572-330401 of mail ons rob.aa@hapimag.com en vraag
een adviesgesprek aan of bezoek ons in het nieuwe Inspiratiecentrum van Hapimag in Raalte.

Micronclean is dé contamination control specialist
en wat het kostenplaatje daarvan is, inventariseren we vooraf
uitgebreid tijdens de behoeftebepaling.’ Het huren van de kleding is in veel gevallen voordeliger dan het zelf aanschaffen of
het gebruik van disposables. De interne kosten die de klant
zelf moet maken, zoals aanschaf-, opslag- en managementkosten, zijn dan nog niet eens meegerekend. Reusable kleding is
ook van invloed op het imago van het bedrijf. De cleanroom is
toch het paradepaardje . Tenslotte heeft hergebruik ook minder impact op het milieu.’

Met kleding van een stofsoort die uit zichzelf
antibacterieel is, kleding die is gecertificeerd
als Persoonlijk Beschermingsmiddel en met
reusable PBM gecertificeerde brillen sluit
Micronclean aan op de steeds hogere vereisten uit de markt. Deze volle dochter van
Berendsen is leverancier voor het leveren en
reinigen van cleanroomartikelen. De productiefaciliteit in Nederland heeft zeven gescheiden cleanrooms en is hiermee de grootste
binnen dit segment in Europa. Sinds begin
van dit jaar wordt ook de Belgische markt
bediend.

In de centrale hal van Micronclean in Bolsward hangen de vier
waarden van Berendsen; Empowerment, Determination, Caring en Teamwork. Deze waarden staan centraal in de omgang
met elkaar binnen de tien cleanroomlocaties van Berendsen in
de diverse landen. Ze zijn bepalend voor de werkcultuur. Door
het hanteren van de GMP, IEST-RP en ISO-normen blijft de
kwaliteit geborgd. Voor Marketing Manager Cleanroom Marielle Rijpstra is het hoge kwaliteitsniveau niet meer dan vanzelfsprekend: ”Onze klanten gebruiken de kleding ten slotte in
hun kritische productieproces”. Op de ISO classificaties toegepast heeft Micronclean diverse gevalideerde wasprocessen.
Op de locatie in Bolsward is een eigen laboratorium aanwezig
waarin diverse testen worden uitgevoerd door haar vijfkoppige
QA/QC staf. Uiteraard worden in de cleanrooms waar de gedecontamineerde, letterlijk ontsmette artikelen worden behandeld constant testen gedaan om het niveau van reinheid qua
deeltjes en micro-organismen te monitoren en bewaken. Ook
worden de gedecontamineerde artikelen structureel getest op
deeltjes. In het laboratorium is een body box aanwezig waarmee kleding wordt getest op barrière werking volgens de normen.

Unieke finishing
‘Onze cleanroomkleding kenmerkt zich door een unieke antibacteriële finishing. Dit betekent dat de kleding zelf een schild
vormt dat bacteriën vernietigt.’ Het is de meest simpele voorstelling van zaken als Marielle Rijpstra uit moet leggen hoe
hun antibacteriële finishing werkt. ‘De methode waar wij mee
werken is bekend onder de naam Aegis. Dit functionele schild
bestaat uit een polymeer finishing die licht geladen is. Door
het verschil in elektrische lading trekt deze finishing micro
organismen aan die vervolgens mechanisch worden vernietigd
door “moleculaire zwaarden”. Het grote voordeel is dat deze
finishing zich permanent aan de stof hecht en niet loslaat tijdens het wassen en dus ook geen risico meebrengt voor de
huid van de drager.’ Sterker nog de finishing zit alleen aan de
buitenkant van de stof, waardoor de noodzakelijke micro-organismen op de huid in leven blijven.
De Marketing Manager beperkt zich heel zakelijk tot de feiten
wanneer ze uitlegt waarom Aegis zo uniek is. ‘Ga je een antibacteriële werking pas tijdens het wasproces toevoegen dan zit
deze ook aan de binnenkant van de stof en dit kan allergische
reacties geven. Ook is het de vraag hoe functioneel een toege-

voegde antibacteriële werking tijdens het gebruik is, omdat
deze op een zeker moment verdwijnt wanneer deze steeds opnieuw toegevoegd moet worden. De vraag is of dit dan ook
niet gebeurt op het moment van dragen? ‘Als dat zo is dan kan
deze finishing dus in het product van de klant terecht komen.
En dat is in onze branche totaal onacceptabel. Uit externe testen blijkt dat onze finishing ook na een groot aantal keer
decontamineren en steriliseren niet in werking afneemt.’

Innovatie in het materiaal van
kleding
Niet alleen de finishing van de cleanroom kleding van Berendsen is uniek in haar soort, ook de stofsoort is zeer innovatief.
De stof is van polyester met een carbondraad voor de geleiding. Daarmee voldoet de kleding aan de richtlijnen van de
IEST RP CC 003.4. Een norm die vooral iets zegt over de eigenschappen van het materiaal in combinatie met de manier
van fabricage en constructie. ‘Daarmee komen we meteen bij
een ander unieke eigenschap van onze kleding. Onze MicronShield cleanroom overall is gecertificeerd als Persoonlijk
Beschermingsmiddel. Dat betekent dat deze bewezen bestand
is tegen bepaalde chemische stoffen en we hiermee een
nieuwe groep klanten kunnen bedienen met een reusable
oplossing.’
Marielle Rijpstra toont het CE-keurmerk en laat zien dat de
naden en ritsen zo zijn gemaakt dat ze geen stoffen doorlaten.
‘De poriën zijn zo klein dat zelfs water er niet in door kan
dringen. Het druppelt er zo af. Die fijne poriegrootte
beschermt de drager van kleding en maakt dat deze overall
voldoet aan de strengste eisen voor gebruik in de chemie.’
Voor Micronclean een belangrijke doelgroep. ‘We zijn in
Nederland marktleider in de farmacie. Daaronder scharen we
ook de biotechnologie.’ Ook de beschermingsbrillen van
Micronclean, die veel van de bedrijven in hun doelgroep
gebruiken, voldoen aan dezelfde normen en zijn bestempeld
als Persoonlijk Beschermingsmiddel.

Behoeftebepaling als start
dienstverlening
De meeste klanten van Micronclean huren de cleanroomkleding die Micronclean vervolgens voor hen decontamineert en
wanneer nodig vervangt. ‘Wat klanten precies nodig hebben
qua beschermende eigenschappen in hun productieomgeving

Marielle Rijpstra benadrukt met klem dat het niet alleen voor
grotere bedrijven voordelig is om te huren. ‘We zijn er ook
voor het Midden- en Kleinbedrijf met slechts een paar personen in de productie. Als je nagaat dat in sommige ruimtes elke
dag een andere jas/coverall nodig is per persoon dan gaan in
kleding behoorlijk wat kosten om. Dus het is heel zinvol goed
naar de behoefte en bijbehorende uitgaven te kijken.’
Het is wel duidelijk dat de stofsoort van de kleding, de wijze
van decontamineren en het testen van kleding voor in kritische
ruimten belangrijk is. Micronclean neemt die taak zeer serieus
en zorgt er als contamination control specialist voor dat haar
klanten gerustgesteld en tevreden hun dagelijkse activiteiten
kunnen blijven uitvoeren.
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Pall en FortéBio

Compleet aanbod voor upstream en downstream processen
zowel geschikt voor stainless steel als voor single use toepassingen. Als Bio Purification Specialist verdiept Martens zich
in de processen van klanten om hen vervolgens te adviseren
over de best passende technologie. “Een voordeel is dat wij
over veel ervaring beschikken”, legt hij uit. “Zeker kleinere
bedrijven maken graag gebruik van onze kennis om op die
manier sneller tot het gewenste eindresultaat te komen.”

markt gekomen. Dit systeem zorgt voor een zeer snelle analyse en een hoge throughput. De capaciteit van 96 samples die
de HTX tegelijk kan analyseren, was tot voorkort ongekend.
Zeker in drug discovery: talloze moleculen of mutaties screenen voor de juiste moleculaire interactie, levert een zeer grote
tijdsbesparing op, wat automatisch ook tot grote kostenbesparingen leidt.”

ceerde producten en technieken om aan

Snelle meting

Breed toepasbaar

de hoge eisen van klanten te voldoen. Het

De systemen van FortéBio zijn toepasbaar in verschillende fases van het onderzoek, van molecuulselectie tot fermentatie,
clarificatie, chromatografie en sterielfiltratie. De Grijs: “Dankzij de samenwerking met Pall kunnen we ons nu ook meer
richten op klanten die zich bezighouden met downstream processen. Ook hier kunnen we een belangrijke rol spelen bij het
versnellen van het traject.” Deddens vult aan: “Onze systemen
zijn niet alleen geschikt voor screening, ze kunnen ook worden
ingezet voor proceskwalificatie, onder meer bij de analyse van
productzuiverheid. Daarnaast worden onze producten ingezet
bij continuous bioprocessing, wanneer snelle feedback nodig
is. De BLItz biedt in deze situaties zeer snelle resultaten.”

Pall Netherlands B.V. is de Nederlandse vestiging van het Amerikaanse Pall Corp. Het productengamma van Pall Netherlands
B.V. bestaat uit filtratie-, separatie- en purificatiesystemen en
filterintegriteitstestapparatuur. Naast de producten wordt ook
(calibratie)service en laboratoriumondersteuning geboden. De
Pall Life Science producten worden veelvuldig toegepast in
de (bio)farmaceutische industrie, met name voor downstream
processen. Om klanten een zo breed mogelijk aanbod te kunnen doen, heeft het bedrijf de afgelopen periode verschillende
overnames gedaan. Met de overname van FortéBio kan Pall nu
ook in upstream processing een belangrijke rol spelen.

Terwijl Pall vaak wordt ingezet door CMO’s en grote pharma
waar de focus ligt op productie, is FortéBio met name actief
bij CRO’s en QC afdelingen, waar de focus ligt op screening
en analyse. De systemen van FortéBio zijn gebaseerd op de
Biolayer Interferometry (BLI), een techniek waarmee eiwitanalyses kunnen worden uitgevoerd zonder labelling. Dankzij
deze technologie is het mogelijk om op een snelle en eenvoudige manier kwantificatie, bindingaffiniteit en binding-kinetiek te meten, zonder enige voorbereiding van het monster.
En dit op een brede waaier van analyten; van kleine eiwitten
tot antilichamen, DNA, virussen en bacteriën. “We kunnen
ook een belangrijke rol spelen bij productieprocessen”, zegt
Deddens. “Tijdens procesontwikkeling draait het namelijk
om zuiverheid, om hoeveelheden en - heel belangrijk - om
constante controle. Onze producten maken het mogelijk om
molecuulinteracties te bestuderen en concentraties te bepalen.
Met FortéBio kan je dus de opbrengst van elke processtap bepalen. Ook kan je meten of je product na een processtap nog
steeds dezelfde moleculaire interacties heeft m.a.w. of het molecuul nog intact is. Dergelijke kwaliteitscontroles vinden op
verschillende momenten in het proces plaats en uiteindelijk
kunnen deze methodes voor QC afdelingen van reguliere productie gebruikt worden.”

Complementair

Ongekende capaciteit

In Medemblik, waar Pall sinds kort haar nieuwe Nederlandse vestiging heeft, sprak BiotechNews met Lisette Deddens,
Edwin de Grijs en Aernout Martens. Deddens is Field Application Scientist voor FortéBio en De Grijs richt zich als
salesmanager op de producten van deze divisie. Martens is
actief als Bio Purification Specialist voor Pall. De bedrijven
opereren zelfstandig, maar zijn duidelijk complementair aan
elkaar. “Als FortéBio vormen we een divisie binnen Pall”, zegt
De Grijs. “Pall is sterk in upstream en downstream processing
en FortéBio in product analyse in process fluids. Dit betekent
dat we gezamenlijk een antwoord kunnen geven op een brede
vraag en gebruik kunnen maken van elkaars expertise.”

Op kleinere schaal wordt de technologie toegepast met het
BLItz toestel, ontwikkeld voor enkelvoudige analyses. FortéBio heeft daarnaast de Octet systemen, ontwikkeld voor grootschaligere analyses. De Octet systemen bieden uniek inzicht
in moleculaire interacties, door de affiniteit en de specificiteit
van de moleculen te bepalen. Ze kunnen ingezet worden voor
high troughput screening met 8, 16 of zelfs 96 parallelle kanalen. De Grijs: “Vorig jaar is ons Octet HTX systeem op de

Al decennialang worden de Life Science
producten van Pall Corp. ingezet om de
ontwikkeling van nieuwe medicijnen sneller,
efficiënter en veiliger te laten verlopen. Het
bedrijf werkt continu aan nieuwe, geavan-

brede aanbod van Pall werd in 2011 verder
uitgebreid met de overname van FortéBio,
dat systemen biedt voor real-time analyse
van biomoleculaire interacties. Dankzij deze
stap is Pall nu een sterke speler in drug discovery en in zowel upstream als downstream
processen.

Breed aanbod
De Life Science producten van Pall worden onder meer ingezet bij de ontdekking, ontwikkeling en productie van biotechnologische medicijnen en vaccins. Martens: “We hebben een
zeer breed scala aan producten voor detectie en het voorbereiden van samples. Onze klantengroep is zeer breed. Alle grote
farmaceuten gebruiken Pall-producten zowel in productie als
in laboratoria, maar onze systemen en materialen worden ook
ingezet door contract manufacturers en start-up biotechnologiebedrijven. De dienstverlening die wij bieden, hangt af van
de vraag van de klant. Grotere klanten kiezen vaak gericht
voor een bepaalde toepassing, terwijl contract manufacturers
en kleinere bedrijven of academische groepen meer creatieve
input vragen. We denken bijvoorbeeld mee over oplossingen
voor resin screening voor chromatografische optimalisatie.
Onze high-troughput systemen en service leveren een enorme
besparing op van tijd en kosten.”

Kennis
De producten van Pall worden ingezet voor fermentatie, filtratie en chromatografie. Ook voor TFF, een bijzondere vorm van
filtratie, biedt Pall gerichte oplossingen. Alle producten zijn
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Zowel Pall als FortéBio bieden een uitgebreide service bij hun
producten. Deddens: “We voeren demonstraties uit en komen
graag enkele dagen met onze producten meedraaien bij de
klant. Zelf vind ik het zeer interessant om mee te kijken en me
te verdiepen in processen. De kennis die ik opdoe, kan ik weer
inzetten bij andere projecten. Samenwerking met klanten is erg
belangrijk. Zij hebben veel kennis van het proces, wij kennen
de mogelijkheden van onze producten.” Ook Martens neemt
veel tijd voor het voortraject: “Het is essentieel om processen
goed in kaart te brengen, zodat ik het juiste advies kan geven.
Juist dit aspect spreekt me erg aan. Je blijft leren en komt de
meest uiteenlopende vraagstukken tegen.” Ook nadat de producten geïnstalleerd zijn, kunnen klanten rekenen op uitgebreid
support. De Grijs: “De accountmanagers blijven een belangrijk
aanspreekpunt. Datzelfde geldt voor specialisten als Lisette en
Aernout, die meer inhoudelijke steun kunnen bieden.”
Meer weten over de producten van Pall Corporation en
FortéBio? Kijk dan op www.pall.com/biopharm of www.
fortebio.com.

Bayer

Wereldwijd toonaangevend op het gebied van gezondheid
voor mens, dier en plant
Het is één van de grootste, en met meer dan
150

jaar

tevens

één

chemisch-farmaceutische

van

de

oudste,

bedrijven

ter

wereld: Bayer. Bij veel mensen bekend van
Aspirine. Maar de portefeuille is veel breder
dan dat. En in september kondigde het
bedrijf aan nog sterker in te zetten op Life
Sciences. De focus komt te liggen op de
subgroepen Bayer HealthCare en Bayer
CropScience. Bayer wil de subgroep Bayer
MaterialScience binnen 12 tot 18 maanden
als een apart bedrijf naar de beurs brengen.
Met deze strategie positioneert het bedrijf
zich als toonaangevende speler op het
gebied van gezondheid voor mens, dier en
plant.

“Bayer zal een bedrijf blijven met een aantrekkelijk en evenwichtig portfolio dat zich in de eerste plaats focust op organische groei,” verklaarde CEO Dekkers op de persconferentie in
Leverkusen afgelopen september. ‘Hiervoor zal de firma zijn
investeringen in onderzoek en ontwikkeling verhogen, onderzoek in een vroeg stadium op het snijvlak tussen HealthCare
en CropScience selectief verstevigen en de succesvolle marktintroductie van recent gelanceerde farmaceutische producten
voortzetten.’
Het zwaartepunt van Bayer is de afgelopen jaren geleidelijk
aan verschoven naar de Life Science. De huidige Life Science-activiteiten zorgen voor ongeveer 70 procent van de omzet
van Bayer en 88 percent van de EBITDA (bedrijfskasstroom)
voor bijzondere lasten. Dit jaar nog nam Bayer de voorschriftvrije divisie van het Amerikaanse Merck & Co over. De
subgroep Bayer CropScience maakt de laatste jaren een
succesvolle ontwikkeling door met sterke groeicijfers.

Nieuwe strategie gericht op Life
Sciences
Bayer heeft nu nog drie subgroepen, die zich richten op gezondheid, landbouw en hoogwaardige materialen. Het plan is
om de MaterialScience-business binnen de volgende 12 tot 18
maanden op de beurs te brengen als een aparte vennootschap.
Zo krijgt MaterialScience rechtstreeks toegang tot kapitaal dat
nodig is voor de verdere ontwikkeling. Bayer kan zich dan
focussen op de aanzienlijke investeringsbehoeften van de Life
Science-activiteiten om organische en externe groei mogelijk
te maken.

Gezondheid voor mens,
dier en plant

In de nieuwe strategie richt Bayer zijn activiteiten op de
gezondheid van mens, dier en plant. De divisies Animal
Health, Consumer Care, Medical Care en Pharmaceuticals
van Bayer HealthCare ontwikkelen en vervaardigen innovatieve geneesmiddelen en medische hulpmiddelen met als doel
de gezondheid van mens en dier te bevorderen.
Bayer CropScience focust op innovatieve gewasbeschermingsmiddelen en de veredeling van land- en tuinbouwzaden.
Door sterke gewassen te veredelen en ziekten en plagen in de
landbouw te bestrijden wordt de opbrengst verhoogd en gaan
minder oogsten verloren.
In alle activiteiten speelt Life Science-onderzoek een sleutelrol. De missie van Bayer is ‘Science For A Better Life.‘ Het
bedrijf is dus sterk gericht op onderzoek. Alleen al aan R&D
activiteiten besteedt Bayer in 2014 meer dan 3 miljard euro.
Daarnaast participeert Bayer in tientallen studies. Gebleken is
dat de investeringen in technische vooruitgang zich in de
toekomst volop terugverdienen. ‘Innovaties vormen de basis
voor concurrentievermogen en groei en daarmee voor het
succes in de toekomst’, zo liet General Manager Bayer Health
Care Benelux, Werner de Prins al in vorige BiotechNews
interviews weten.

Bayer in Nederland
Bayer is in Nederland goed vertegenwoordigd. In Mijdrecht
heeft Bayer een kantoor waar de verkooporganisaties zijn
vertegenwoordigd voor Bayer HealthCare, Bayer Crop
Science en Bayer MaterialScience. Hier werken rond de 300
mensen. In het Groningse Foxhol heeft Bayer MaterialScience een productielocatie voor polyurethaan kunststoffen, met
ongeveer 50 werknemers.
In het Limburgse Nunhem staat een state of the art vere
delingscentrum voor groentezaden. Dit is tevens de mondiale hoofdvestiging voor de businessunit Bayer CropScience
Vegetable Seeds, die wereldwijd van onderzoek tot verkoop
verantwoordelijk is voor alle groentezaadactiviteiten. In het

Bayer is een wereldwijd opererende onderneming met
kernactiviteiten op het gebied van gezondheid, landbouw
en hoogwaardige materialen. Bayer werkt met zijn producten en diensten voor het welzijn van de mens en
draagt bij aan een hogere kwaliteit van leven. Tegelijkertijd creëert Bayer waarde door innovatie, groei en een
verbeterd winstpotentieel.Het concern staat voor duurzame ontwikkeling en het erkent en aanvaardt zijn rol als
maatschappelijk en ethisch verantwoorde onderneming.
De bedrijfsdoelstellingen economie, milieuzorg en maatschappelijke verantwoordelijkheid zijn stuk voor stuk
even belangrijk. In het boekjaar 2013 had Bayer 113.200
medewerkers en omzet van circa 40,1 miljard euro. De
kapitaaluitgaven bedroegen 2,1 miljard en het R&D-budget 3,2 miljard euro.
voorjaar is de naam van Nunhems gewijzigd in Bayer Crop
Science Vegetable Seeds. De bekende naam Nunhems blijft
als productmerk voor de groentezaden voortbestaan. In
Nunhems werken bijna 500 medewerkers. Hier zijn ook
belangrijke R&D faciliteiten te vinden, zoals laboratoria voor
moleculaire biologie, zaadtechnologie en phytopathologie en
velden en kassen voor veredeling. Nunhem is de belangrijkste
van de drie zaadverwerkingslocaties wereldwijd. Het bedrijf
exporteert naar meer dan 110 landen.
In Maastricht bevindt zich Bayer MedicalCare, wereldwijd
toonaangevend als leverancier van medische apparatuur en
diensten die scanprocedures van het menselijk lichaam mogelijk maken. De producten van Medical Care worden gebruikt
voor diagnostische beeldvorming en bestaan uit een uitgebreide
serie vasculaire injectiesystemen, MR-systemen (magneet
golven), en producten voor patiëntenzorg en productondersteuning. In Maastricht werken ongeveer 70 medewerkers.
Voor meer informatie: www.bayer.nl
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PCS Design & Construction en J.P. van Eesteren

Beagle concept nationaal uitgespreid
R&D gerelateerd vastgoed is in trek bij innovatieve (private) investeerders. En terecht. Uit internationaal onderzoek is gebleken dat op scienceparken gevestigde ondernemingen gemiddeld
een lager risicoprofiel hebben, terwijl de huur
inkomsten beduidend hoger zijn, zo schreven
prof. dr. Jacques van Dinteren en em. prof. ir
Willem Keeris recent in het FD. De verzamel
laboratoria op het Leiden Bio Science Park
volgens het Beagle concept, zijn exemplarische
voorbeelden van het succes van R&D gerelateerd vastgoed. Ruud van Spronsen, CEO PCS
Design & Construction en Ton Vaags, statutair
directeur bij de ontwikkelaar/bouwer J.P. van
Eesteren | TBI leggen uit.

Goede huurders geen probleem

J.P. Van Eesteren | TBI

‘In tegenstelling tot veel andere vastgoedsectoren, zijn in dit
segment lange termijn huurders geen probleem, ‘ vervolgt Ton
Vaags van J.P. van Eesteren. ‘Dat blijkt onder meer uit het
feit dat Beagle Darwin was bestemd voor 8 bedrijven, maar
tegen de tijd dat het gebouw werd opgeleverd in 2006, was er
vanwege de enorme groei van de bedrijven nog maar plaats
voor 3. En dat zijn geworden: Microsafe, Pharming en Galapagos. ‘ In feite was er na de oplevering van de eerste Beagle
al ruimte en animo voor de volgende, maar het heeft toch nog
enkele jaren geduurd voordat het startsein voor de 2de Beagle op Leiden Bio Science Park daadwerkelijk werd gegeven.
‘Op slechts 1 blok afstand van Beagle Darwin, wordt aan de
Zernikedreef Beagle Zernike ontwikkeld. In principe zou dit
gebouw bestaan uit 3.000 m2 labruimte en 1.000 m2 (kantoor)
dat in (eenheden) van 500 m2 beschikbaar zou komen. Echter 2 grote huurders hebben zich al aangediend (Galapagos en
Batavia BioServices), tezamen zullen zij de beschikbare 4.000
m2 gaan afnemen.’

J.P. van Eesteren ontwikkelde en bouwde de afgelopen
jaren enkele spraakmakende gebouwen. Het bedrijf uit
Barendrecht stond niet alleen garant voor de Markthal
in Rotterdam en voor de Haagse passage, maar ook voor
het hoofdkantoor van de European Patent Office (EPO)
in Rijswijk en het ACTA gebouw (tandheelkunde) in Amsterdam. Momenteel bouwt J.P. van Eesteren het 14 verdiepingen en 33.000 m2 tellende O|2 onderzoeksgebouw
aan de Boelelaan Amsterdam (de VU Campus).

Flexibel

‘Al in 1998 zijn we gaan nadenken over een concept voor een
verzamel laboratorium gebouw. Dat was er nog niet, en er
waren ook nog geen incubators,‘ vertelt Ruud van Spronsen,
CEO van PCS Design & Construction. ‘De incubators ontstonden pas in 2000. Al snel bleken deze verzamelgebouwen
goed voor start ups, maar bedrijven die wilden doorgroeien,
vielen in een gat. Immers, ze waren dan wel uit de incubator gegroeid, maar vaak nog te klein voor een eigen gebouw.
Met ontwikkelaar/bouwer JP van Eesteren, en als adviseur
ex-Pharming directeur professor dr. Gerard van Beynum –inmiddels met pensioen, maar nog altijd onze adviseur- zijn we
jarenlang deze doorgroeiers gaan interviewen, met als cruciale
vraag: wat willen ze op het gebied van vastgoed? Zo ontstond
een zeer op de markt toegespitst gebouw, een concept dat we
BEAGLE noemden, naar het schip waarmee Darwin de wereldzeeën bevoer. En, om geheel in de sfeer te blijven, het eerste gebouw dat volgens het Beagle concept werd ontwikkeld
en gebouwd, heet in de volksmond Beagle Darwin (Sl Plaza)
en is gevestigd aan de Darwinweg 24.’
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(Potentiële) huurders in de Beagle’s blijken in eerste instantie een wens te hebben voor een circa 50/50 kantoor/
lab ruimte. Maar dat kan ook in de loop der tijd veranderen. Vandaar het Beagle’s flexibel ontwerp, waarvoor WK
Architecten uit Den Haag tekent. Zo worden alle ruimtes ontworpen als mogelijke laboratoriumruimte. Dat wil
zeggen dat bij voorbaat door het gehele gebouw rekening
wordt gehouden met specifieke eisen aan de luchtbehandeling, plafonds, armatuur, kanalen & schachten.

Nationaal uitspreiden
Aangezien PCS design & Construction en JP van Eesteren
meerdere grondposities hebben ingenomen op het Leiden Bio
Science Park, is met deze twee verzamelgebouwen volgens
het Beagle concept, de kous nog niet af. ‘We zien momenteel
de trend dat doorgroeiende ondernemingen in de farma, biotech en life sciences die uit de incubators groeien, behoefte
hebben aan een steeds groter metrage. Dat zal in de toekomst
alleen nog maar verder ontwikkelen. We verwachten dus dat
doorgroeiers over enkele jaren niet meer op zoek zijn naar
1.000 m2, maar naar 2.500 m2. Om aan die behoefte te voorzien zullen we na Beagle Zernike verticaal gelaagde gebou-

wen gaan ontwikkelen. Aan de overkant van Beagle Zernike
denken we over 2 gebouwen naast elkaar waar dit verticaal
gelaagde idee (dus huisvesting verticaal over meerdere verdiepingen, in plaats van horizontaal) vorm kan worden gegeven. ‘
Daarnaast is het plan altijd geweest om het Beagle concept uit
te spreiden over steden met academische ziekenhuizen/universiteiten. De keuze is gevallen op Delft, Rotterdam, Utrecht en
Amsterdam. Om met de laatst genoemde te beginnen: vanaf 2012 ontwikkelen de gemeente en het AMC gezamenlijk
een Medical Business Park aan de zuidzijde van het ziekenhuiscomplex. Lange tijd is het stil geweest rond dit Medical
Business Park, maar het ziet er volgens Van Spronsen nu naar
uit dat het Beagle concept daar over 1 tot 2 jaar uitgerold kan
worden. Ton Vaags: ‘In Rotterdam gaan de gedachten uit naar
de Coolhaven, gelegen pal naast het ErasmusMC en de Hogeschool van Rotterdam. Voor dit gebied is een ambitie van
1000 medewerkers en een beoogd vloeroppervlakte tussen
de 25.000 en 35.000 m2. Als J.P. van Eesteren zijn we hier
momenteel bezig met een stedenbouwkundig plan waar plaats
is voor onderwijs, wonen en voor medisch georiënteerde bedrijven.’

Beleggen in R&D

Facts & Figures

Beleggers in vastgoed behoren traditiegetrouw tot de meest
conservatieve investeerders. Toch beginnen de voorlopers
(veelal private partijen) mondjesmaat het R&D gerelateerd
vastgoed (kantoren, laboratoria, en cleanrooms) te ontdekken. Ze brengen eigen vermogen in een beleggingsfonds voor
R&D gerelateerd vastgoed en spreiden op deze manier het risico. Financiële instellingen laten het echter nog afweten, en
dat is volgens de professoren Van Dinteren (bijzonder hoogleraar Economische
Geografie) en Keeris (emeritus hoogleraar Vastgoedmanagement) onterecht.
Niet alleen is uit onderzoek gebleken dat
de ondernemingen gemiddeld een laag
risicoprofiel hebben, zo luidt de pleidooi
van de beide professoren, ook zijn investeringen in R&D vastgoed vaak lange
termijn beleggingen en is het verwachte
directe rendement (huurinkomsten) beduidend hoger dan het gemiddelde op
sectorniveau. Dat nog niet alle investeerders interesse tonen in deze categorie is
volgens de beide professoren te danken
aan het fenomeen ‘onbekend maakt onbemind’.
Daarom is besloten op 8 december in
Naturalis te Leiden het symposium
‘Building Value for Biotechs’ te organiseren, waar onder meer Ton Vaags,
de professoren Gerard van Beynum en
Jacques van Dinteren, de huurders Galapagos en Batavia BioServices vertellen waarom R&D gerelateerd vastgoed
niet alleen noodzakelijk, maar zeker ook
winstgevend is. Voor meer informatie:
zie het kader.

Beagles in Bio Science Park Leiden
Beagle 1: Darwin
• 3900 m2 laboratory space
• 2600 m2 office space

Beagle 2: Zernike
• 3000 m2 laboratory space
• 1000 m2 office space
• Available in units of 500 m2
• Maximum flexibility in m2 and in use

Facts &
Figures

Programma/
aanmelding
Symposium Building
Value for Biotechs
Ter gelegenheid van de start van
de bouw van het tweede Beagle concept wordt het symposium
´Building Value for Biotechs´ georganiseerd op maandag 8 december
vanaf 14.00 in Naturalis Biodiversity Centre te Leiden.
Onder leiding van prof.dr. Gerard
van Beynum (adviseur V.O.F. The
Beagle) zullen een aantal sprekers,
waaronder dr. Anne Portwich (partner LSP) en prof.dr. Jacques van
Dinteren (Royal Haskoning DHV)
hun visie geven op de ontwikkelingen ten aanzien van financiering en
bouw van bedrijfspanden specifiek
voor Life Sciences bedrijven.
Mocht u geïnteresseerd zijn om deel
te nemen, stuur dan een e-mail met
uw naam, functie, bedrijfsnaam,
adres, telefoonnummer en e-mailadres naar beagle@iventus.nl. U
ontvangt een bevestiging van uw
registratie.
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Luminex maakt complexe technologie toeg
Complexe laboratorium testtechnologie breed
toegankelijk maken, dat is het doel van Luminex
Corporation. Om de juiste diagnose te stellen, is
veel informatie nodig. Haaks hierop staat het feit
dat we die informatie zo snel mogelijk willen
hebben. Luminex biedt een oplossing met
geavanceerde Multiplex-technologie die ervoor
zorgt dat testen eenvoudiger, efficiënter en sneller worden uitgevoerd. Het bedrijf ontwikkelde al
diverse revolutionaire tests. Niet voor niets wordt
op basis van de Luminex xMAP® technologie op
dit moment gewerkt aan een snelle diagnose
van het Ebola virus om de huidige uitbraak
onder controle te krijgen.
Luminex Corporation ontwikkelt, produceert en verkoopt innovatieve biologische testtechnologie die wordt toegepast bij
klinische diagnostiek en binnen de life science sector. Klanten zijn onder meer ziekenhuizen, commerciële laboratoria
en universiteiten. De xMAP® en xTAG® technologie maken het mogelijk om grote aantallen biologische tests snel,
precies en kosteneffectief uit te voeren. “We maken gebruik
van microspheres”, vertelt Maarten Brusse, General Manager Europe, Middle East, India & Africa bij Luminex. “Het
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gaat om bolletjes met
verschillende kleuren
die gemakkelijk te onderscheiden zijn. Ze
bieden veel inzicht in
verbindingen en geven
daarmee en schat aan
informatie.”
Luminex maakt al jaren een
zeer snelle groei door.
Dat geldt ook voor het
Nederlandse kantoor,
verantwoordelijk voor
verkoop en service
in Europa, het Midden-Oosten en Afrika.
Onlangs verhuisde Luminex dan ook naar een prachtig nieuw
pand in ’s-Hertogenbosch dat alle faciliteiten biedt om verder
te groeien. Niet alleen het aantal kantoorruimtes is toegenomen, het nieuwe
gebouw heeft ook uitgebreide trainingsfaciliteiten en een state of the art laboratorium voor tests en demonstraties.

Groei
Luminex werkte in de eerste jaren na de
oprichting met een partnermodel. Brusse: “Wij ontwikkelden de technologie
en onze partners zetten de tests in de
markt. Vanaf 2007 zijn we zelf assay’s
gaan ontwikkelen voor verschillende

medical needs. Het eerste assay dat we zelf op de markt brachten was gericht op diagnose van Cystic Fibrosis. Later ontwikkelden we ook een assay voor respiratoire virussen en het
Gastrointestinal Pathogen Panel. Onze Multiplex-technologie
maakt het mogelijk om tests snel en nauwkeurig uit te voeren.
Bovendien is de technologie breed toepasbaar.” Het in eigen
beheer ontwikkelen van assay’s betekende veel voor de groei
van Luminex. Het bedrijf werd drie jaar op rij door Forbes
uitgeroepen tot een van de 25 snelst groeiende technologiebedrijven ter wereld. “Dankzij de aanhoudende groei kunnen we
nog meer aandacht besteden aan onderzoek en ontwikkeling”,
vertelt Brusse. “Dat leidt weer tot nieuwe, innovatieve technologieën en assay’s. Onze ontwikkelingen wonnen diverse
prijzen. Zo ontvingen we in 2010 de Prix Galien Award, het
industriële equivalent van de Nobelprijs.”

gankelijk

Revolutionair testsysteem
Nog altijd groeit Luminex hard. De xMAP en xTAG producten worden steeds verder uitgebreid en binnenkort zal het
bedrijf ARIES® lanceren. Het ARIES platform, genoemd
naar het sterrenbeeld Ram, is een nieuw
systeem voor moleculaire diagnostiek dat
vernieuwende testmogelijkheden biedt.
Brusse: “ARIES is een revolutionair testsysteem dat niet alleen accuraat is, maar
het werk ook efficiënter, gemakkelijker en
goedkoper maakt. Zowel de technologie
als de vormgeving van het systeem maken
ARIES bijzonder. DNA en RNA uit monsters isoleren, amplificeren en detecteren is
lastig, met name vanwege het contaminatiegevaar. Om contaminatie te voorkomen,
was voorheen een professionele laboratoriumomgeving nodig waar rekening gehouden wordt met strikte hygiëne-eisen.
Bij ARIES vindt het isoleren, amplificeren
en detecteren in het apparaat zelf plaats.
Handmatige handelingen worden beperkt,
waardoor we contaminatie voorkomen.”

Winnaars Herman Wijffels
Innovatieprijs
is om medicijnen af te breken. Met deze test kunnen artsen
bij het voorschrijven de juiste dosering bepalen op basis van
harde feiten. Vooral bij medicatie voor psychiatrische patiënten kan een verkeerde dosis leiden tot problemen. In verschillende landen is het al gebruikelijk om de verwerkingscapaciteit van de lever te testen bij het voorschrijven van medicatie
en wij verwachten dat dit wereldwijd standaard zal worden.
Luminex draagt in dat opzicht graag bij aan de toekomst van
de gezondheidszorg.”
Meer weten over de vooruitstrevende technologie van Luminex? Kijk dan op www.luminexcorp.eu

De winnaars van de Herman Wijffels Innovatieprijs 2014 zijn
Condi food uit Leiden, Flowid uit Eindhoven en Wijkbedrijf
Bilgaard uit Leeuwarden. Zij krijgen elk 30.000 euro om hun
innovatie verder mee te ontwikkelen. Daarnaast verwerven zij
toegang tot het internationale netwerk van de Rabobank. De
prijzen werden uitgereikt bij YES!Delft door Wout Dekker,
president-commissaris van de Rabobank en Herman Wijffels. Wout Dekker: “Innovatie is ontzettend belangrijk voor
de maatschappij, maar voor ondernemers komt er heel wat
bij kijken. Het vereist vindingrijkheid, commercieel inzicht,
doorzettingsvermogen en lef. Dat willen wij belonen.”

Nieuw standaard
Dankzij zijn bijzondere eigenschappen is
ARIES zeer breed toepasbaar, ook in kleinere laboratoria die minder professioneel
zijn uitgerust. Dat ARIES de nieuwe standaard wordt voor ‘sample to answer testing’, lijkt dan ook waarschijnlijk. Alleen
al uit praktische overwegingen ligt de keuze voor het systeem voor de hand. Er zijn
minder handmatige stappen en het touchscreen is erg gebruiksvriendelijk. Daar
komt bij dat het gaat om een tafelmodel dat
een relatief klein oppervlak inneemt. Brusse: “Real time PCR was al op de markt.
Het bijzondere aan ARIES is dat het DNA
niet meer moet worden geïsoleerd. Dat levert enorm veel tijd en foutenreductie op.
Ook bijzonder is dat niet alleen onze testen
op het systeem draaien, maar dat het ook
heel eenvoudig mogelijk is om eigen tests
uit te voeren. De toepasbaarheid is daarmee nog groter.”

Vooruitkijken
Luminex wordt vaak ‘the Multiplexing
company’ genoemd. Dat het bedrijf die
naam nog altijd eer aandoet, wordt duidelijk door de ontwikkeling van de nieuwste
generatie multiplexing technology, genaamd NxTAG®. Deze nieuwe technologie en de bijbehorende productlijn biedt
kwalitatief hoogwaardige resultaten en een
groot gebruiksgemak. “We blijven vooruitkijken”, zegt Brusse. “De gezondheidszorg
heeft behoefte aan efficiënte en accurate
tests. Wij leveren op dat gebied een belangrijke bijdrage. Soms gaan we buiten de gebaande paden. Zo brachten we in 2013 de
xTAG® CYP2D6 assay op de markt, een
test die bepaalt in hoeverre de lever in staat
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For more information and registration:

www.innovationforhealth.eu
Innovation for Health

Confirmed speakers are a.o

Innovation for Health is the premier event on healthcare
innovations in the Netherlands. It features renowned
speakers, displays high impact innovations, highlights best
practices and demonstrates inspiring developments in
healthcare.
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Including:
»
»
»
»
»
»

Innovation Pitches by entrepreneurs
Partnership Opportunities presented by TTO’s
Poster presentations by upcoming scientists
Design Expo by creative sector
Ask the Expert sessions
Meet the Investor sessions

J. Aldag, uniQure
R. Aarnink, Philips
E. Beem, ZonMw
C. Berger, iLentis
C. Bouten, TU Eindhoven
M. d. Braber, Quantified Self
E. Bruins, STW
M. Cox, Xeltis
J. Cromsigt, V.O.
D. Denys, AMC
M. Dosanjh, CERN
F. v. Eenennaam, TDG
L. Engelen, Reshape
P. Gaillard

Platinum Sponsors

»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»

J. de Groot, CbusineZ
ZF. vd Helm, TU Delft
A. Jorritsma, gemeente Almere
A. Kamage, Crucell
D. Kersten, INKEF
P. Ketelaar, Vital Innovators
T. Kievits, Vitromics
K.M. Abello, Trimbos
G. Meijer, VUmc
T. Miller, GreyBird Ventures
E. Moses, Ablynx
J. Muijrers, LSP
H.J. Roest, CVI
J. Rotmans, LUMC

»
»
»
»
»
»
»
»
»
»

H. Schikan, Prosensa
E. Schippers, Ministerie VWS
J. Smeitink, Khondrion
N. Snoeij, TNO
M. vd Steen, MBI Health
T. vd Steen, Erasmus MC
R. Stolk, Parelsnoer
O. vd Stolpe, Galapagos
R. Vleugels, CytuVax
Bird & Bird

Gold Sponsor

Silver Sponsors

Award Sponsors
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Supporting Succes
Middenduin Life Sciences

brengt bedrijfseconomische kennis

en Life

Sciences expertise
voor u samen.

Opereren binnen de Life Sciences industrie vereist specifieke marktkennis en

specialistische know how van uw vakgebied. Middenduin stelt per opdracht een

uniek team samen van industrie experts met minimaal 15 jaar hands on ervaring en

bedrijfseconomen met jarenlange ervaring op het gebied van financieel management,
financiering en overnames. Wij beschikken over een netwerk van ruim 250 experts

op het gebied van Life Sciences en een intern team van 20 vaste medewerkers.

Industriekennis en transactie ervaring worden zo gecombineerd om cliënten
optimaal te kunnen begeleiden en adviseren.

Op basis van deze benadering biedt Middenduin onder andere:
→ Een unieke combinatie van inhoudelijke specialisten, marktexpertise
en bedrijfseconomische kennis

→ Management ondersteuning op elk gewenst niveau
→ Financieel management
→ Begeleiding bij:

→ Fusies en overnames
→ Bedrijfsfinanciering

→ Productontwikkeling

→ Business Development
→ Valorisatie

→ Subsidie- en fondsaanvragen
Middenduin heeft jarenlange ervaring op het gebied van fusies, overnames
en bedrijfsfinancieringen van Life Sciences ondernemingen. Sinds 2008

hebben wij ruim 80 projecten begeleid voor bedrijven en kennisinstellingen
in de Life Sciences industrie, waaronder recentelijk de verkoop van IBL
International aan de Tecan Group (TCEN:SW).

Meer informatie omtrent onze dienstverlening vindt u op www.middenduin.nl of
neem contact met ons op voor een vrijblijvend kennismakingsgesprek.

Middenduin Life Sciences B.V.

www.middenduin.nl

Mathijs Kruk

mathijs.kruk@middenduin.nl

T +31 (0)33 450 20 10

Kies twee RAININ LTS-pipetten
en ontvang één pipet gratis*
RAININ pipetten van METTLER TOLEDO
zijn gemakkelijk in gebruik. De ruime
keuze aan handmatige en elektronische
pipetten zorgt ervoor dat u altijd het
juiste instrument beschikbaar heeft.
*Deze aanbieding is geldig tot en met 15-12-2014
en kan niet worden gecombineerd met andere kortingsaanbiedingen.

Nederland, Mettler-Toledo B.V., Franklinstraat 5, 4004 JK Tiel, Tel. +31 344 63 83 63 , Fax +31 344 63 83 90
België, N.V. Mettler-Toledo S.A., Leuvensesteenweg 384, 1932 Zaventem, Tel. +32 2 334 02 11, Fax +32 2 334 03 34
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www.mt.com/nl-raininpromo
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